
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   

  

Tên nghề: Sửa chữa xe gắn máy  

Trình độ đào tạo: Sơ cấp  

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề Sửa chữa xe gắn máy;  

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05  

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp  

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:  

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:  

- Kiến thức:  

+ Trình bày được các quy định về an toàn trong sửa chữa, an toàn điện và phòng chống cháy nổ;  

+ Trình bày được công dụng, của các dụng cụ tháo lắp, dụng cụ sửa chữa, dụng cụ đo kiểm;  

+ Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ và động cơ xăng 

2 kỳ.  

+ Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cơ cấu, hệ thống trong động 

cơ, khung vỏ và trang bị điện trên xe.  

- Kỹ năng:   

+ Lựa chọn và sử dụng thành thạo, hợp lý các loại dụng cụ tháo lắp, kiểm tra sửa chữa, trong nghề 

sửa chữa xe gắn máy.  

+ Thực hiện được đúng, đủ những công việc trong bảo dưỡng xe gắn máy;  

+ Xác định chính xác, nhanh chóng các hư hỏng của các loại xe gắn máy, tìm ra nguyên nhân và 

cách khắc phục.  

- Thái độ:   

+ Cẩn thận và trách nhiệm trong công việc;  

+ Tổ chức nơi làm làm việc khoa học, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp;  

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.  

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp::   

Người học nghề “Sửa chữa xe gắn máy” được bố trí làm việc tại các nhà máy lắp ráp xe gắn máy, 

các cơ sở sửa chữa xe gắn máy, các doanh nghiệp kinh doanh xe gắn máy, các trạm bảo dưỡng sửa chữa 

xe gắn máy.  

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:  

Mã MĐ  Tên mô đun  
Số tín 

chỉ  

Thời gian đào tạo (giờ)  

Tổng số  

Trong đó  

Lý thuyết  Thực 

hành  
Kiểm tra  

MĐ 01  Nhập nghề sửa xe gắn máy  1  30  10  19  1  

MĐ 02  Sửa chữa động cơ xe gắn máy cơ bản  4  114  19  91  4  

MĐ 03  Sửa chữa hệ thống nhiên liệu  1  30  5  22  3  

MĐ 04  Sửa chữa hệ thống điện xe máy  4  108  17  87  4  

MĐ 05  Sửa chữa hệ thống khung vỏ  3  66  17  46  3  

 Cộng  13  348  68  265  15  

 


