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Üldteave
Õpiväljundid ja eesmärgid
Eesmärk: Koolitusel osaleja on omandanud iseseisvaks tegutsemiseks liiklusohutuse vabatahtlikuna vajalikud
teadmised ja oskused ning omab ülevaadet koostöövõrgustiku võimalustest.
Õpiväljundid:
•

Väärtustab ohutut liikluskäitumist, omab ülevaadet liiklusohutuse olulisematest teemadest ning
liiklejatüüpide peamistest reeglitest.

•

Oskab välja tuua lapse ja täiskasvanu õppimise ja liikluskeskkonna tajumise erisusi.

•

Mõistab enda eeskuju rolli.

•

Omab ülevaadet Transpordiameti pakutavatest võimalustest liiklusohutuse tegevuste läbiviimisel
kogukonnas.

•

Algatab ja juhib koostööd vabatahtliku liiklusohutusalase tegevuse läbiviimiseks, kaasates erinevaid
sihtgruppe või seondades seda oma igapäevatööga.

•

Omab kogemust sihtgrupi vajadusi arvestades liiklusohutusalase koolituse või muu mõjutustegevuse
kavandamisest, läbiviimisest ja oma tegevuse analüüsist.

Kursuse ülesehitus
Õppekorraldus

Kursuse maht on 3 EAP, millest 28 tundi on auditoorset tööd ning 50 tundi iseseisvat tööd.
Kursuse toimumise aeg: 1. aprill–31. mai 2022.
Kursus toimub põimõppena Moodle keskkonnas ning kahepäevase koolitusena kursuse alguses
(koolituskoht saab olema Kesk-Eestis, koolitajad annavad täpsemalt teada märtsi teises pooles). Kursus
sisaldab lisaks kahepäevasele koolitusele nelja veebikohtumist Moodles, kuut ülesannet iseseisva tööna
ning ühte lõpuseminari.
Isiklikud vajaminevad õppevahendid tagab iga koolitusel osaleja ise (nt nutiseade, ligipääs internetile),
ligipääsu Moodle keskkonnale ning lähiõppes kasutatavad õppevahendid tagab koolitaja.

Õppematerjalid

Liiklushariduse sisuinfo leht www.liikluskasvatus.ee
Digitaalne õpikeskkond Aga Mina liiklen ohutult
Raudteeohutuse veebileht
Liiklushariduse ja liikuvusõppe tegevuste arendamise ja hindamise käsiraamat
Haak, D., Jaani. J jt. Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ ohutuse alateema õpetajaraamat alusharidusele
ning I–IV kooliastmele, 2017
Moodle keskkonnas lugemisvara
Õppesisu
•

Ülevaade liiklusohutuse olulisematest teemadest ning liiklejatüüpide peamistest reeglitest.

•

Liiklusohutuse ja liiklushariduse läbiviimise põhimõtted, reguleerivad seadusandlikud aktid,
strateegilised dokumendid ning juhendmaterjalid.

•

Eeskuju roll ohutu liiklemise kujundamisel. Lapse ja täiskasvanud liikleja õppimise ja
liikluskeskkonna tajumise erisused.

•

Transpordiameti pakutavad võimalused koostööks vabatahtlikega, ülevaade koostöövõrgustiku
võimalustest.

•

Vabatahtliku liiklusohutusalase tegevuse kavandamine ja läbiviimine, kaasates erinevaid
sihtgruppe või seondades seda oma igapäevatööga.

Kursuse ajakava
Nädal

Tegevus

Seonduvad ülesanded

1.–2. 04

Osalemine oluline.

16 tundi

Kahepäevane koolitus Kesk-Eestis:
liiklusohutuse teemad käsitlemiseks nii
laste, noorte kui ka täiskasvanutega.
Minikoolituse harjutus.

4.–15.04

Sissejuhatav veebikohtumine Moodles

18 tundi

6. aprill kl 16–18
Moodle ja lugemismaterjalidega
tutvumine. Kursuse sisu.

Mooduli iseseisev töö: allikatega
tutvumine nii laste/noorte kui ka
täiskasvanute teemadel.
Ülesanne 1: enesetest või foorumis
lühikokkuvõtte postitamine
Tähtaeg 13. aprill

18.04–6.05

Veebikohtumised Moodles: 18. aprill

14 tundi

kl 10–12 ja 27. aprill kl 16–18
Käsitletavate teemadena: õppesisu
liiklejatüübiti, LO reeglid, TRAM tugi,

Mooduli iseseisev töö: liikluskeskkonna
analüüsimine ja liiklusohutuse
probleemteemas sisu kokku panemine
läbiviidavat vabatahtlikku tegevust ja
sihtgruppi arvestavalt.

Nädal

Tegevus
kuidas mõjutada last/noort või
täiskasvanut.

Seonduvad ülesanded
Ülesanne 2: liikluskeskkonna analüüsi
esitamine ja
Ülesanne 3: LO teemas kokkuvõte
Tähtaeg 4. mai

9.–27.05
24 tundi

Veebikohtumine baaskoolituse lõputöö
ettevalmistuseks: 9. mai kell 10–12

Mooduli iseseisev töö (koolituse lõputöö):
koolitus- või tegevuskava koostamine,
tegevuse läbiviimine ja analüüsimine,
esitluse koostamine.

Teemad: koolituskavade ideede arutelu,
ettevalmistuste vahekokkuvõtted,
lõputöös vajaminevad materjalid, TRAM Ülesanne 4: koolituskava ja
juhendajate tutvustamine.
Ülesanne 5:tegevuste läbiviimise analüüs
Tähtaeg 24. mai
30.05–3.06
6 tundi

Kursuse lõpuseminar 31. mai kl 14–18:
lõputööde esitlused.

Mooduli iseseisev töö: koolitusele
tagasiside andmine ja materjalide
Moodlest alla laadimine.
Ülesanne 6: oma vabatahtliku tegevuse
tutvustamine lõpuseminaril
Tähtaeg 31. mai

Vabatahtlike baaskoolituse läbimise eeldused, mille täitmisel väljastatakse tunnistus
Kuupäev

Teema

1.–2. aprill

Osalemine kahepäevasel koolitusel

6., 18. ja 27.aprill

Osalemine vähemalt kahel veebikohtumisel viiest

ning 9. ja 31. mai
1. aprill–31.mai

Esitatud kõik ülesanded

13. aprill

Ülesanne 1

4. mai

Ülesanded 2 ja 3

24. mai

Ülesanded 4 ja 5

31. mai

Ülesanne 6

