Tugev Partner OÜ
„Helkur – Sinu sõber ja odavaim elukindlustus“- koolituse pakkumine

Koolituse maht: 1 tund (sisaldab teooria osa ja praktilist tegevust)
Sihtgrupp: Lapsed vanuses 6 – 11 eluaastat. (Lasteaia ja algkooli õpilased).
Grupi suurus: Kuni 24 inimest.
Koolitaja tutvustus: Helkurikoolitust hakkaksid läbi viima õpetajad/lektorid
Raul Kell, Randu Raudvassar ja Tauno Klaar, kes omavad suuri kogemusi
sõidukijuhtide koolitamisel ja on oma ala asjatundjad ning kuuluvad kohalike
omavalitsuste liikluskomisjonidesse, kus esindavad liiklusspetsialiste
omavalitsuste liikluskorra paremaks muutmisel. Kõigil lektoritel on olemas
kõrgharidus ja piisavad erialased teadmised ning laste/täiskasvanute
koolitamise kogemused.
Teooriaõppe sisu (toimub klassiruumis): Pimeda aja saabumisega tekib
jalakäijatel aeg, mil nad võivad sattuda liiklusõnnetustesse, kui ei kasutata
enese nähtavaks muutmiseks helkurit, laternat või muud eredavärvilist riietust.
Koolituse läbiviimiseks kasutatakse kaasaegseid esitlusmaterjale ja tehnikat.
Räägitakse helkuri tööpõhimõttest ja õigest paigutamisest. Lisaks vaadatakse
Maanteeameti videofilmi „Helkur“ ja veebilehel www.lastekas.ee olevaid
helkuriteemalisi klippe/lühifilme, mida lektori poolt ka kommenteeritakse.
Praktilise õppe sisu (toimub õues): Praktiseeritakse helkuri õiget paigaldamist,
kasutatakse „libahelkureid“ ja õigeid helkureid ning tumedat/heledat riietust,
mille nähtavust koos õpilastega võrreldakse. Võimalusel ja soodsate
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ilmastikutingimuste olemasolul viiakse praktilise õppe käigus läbi nn
„Otsimismäng“, kus helkuritega varustatud ja varustamata nukud peidetakse
territooriumile selliselt, et neid taskulampide või muude valgusallikatega
otsides hõlpsasti või vastavalt raskemalt üles leitakse.
Koolituse tulem: Koolituse läbinud laps omandab teadmised, kuidas autojuht
jalakäijat näeb pimeda ajal helkurita ja helkuriga. Oskab ja teab kuidas ja kuhu
helkur kinnitada tuleb, et sõidukijuht teda ikkagi märkaks. Oskab ära tunda õige
ja „libahelkuri“ ning teab, et ka linnaruumis peab kasutama helkurit.
Tagasiside saamise vorm: Koolitusel osalenutele põhikooli õpilastele jagatakse
koolituse lõppedes tagasisidelehed, mis siis koolitusel osalejate poolt koheselt
täidetakse ja koolitajale tagastatakse. Lasteaias kasutatakse tagasiside
saamiseks lastega vestlusringi, kus lapsed saavad anda vahetut tagasisidet
koolitajale. Lasteaiakasvatajad täidavad vastava tagasisidelehe, kus panevad
kirja koolituse plussid ja miinused. Koolitaja teeb tagasiside põhjal analüüsi, mis
läks hästi ja mida järgnevatel koolitustel muuta/parendada.
Varustus: Koolitusel osalenu saab Maanteeametilt võimalusel tasuta helkuri.
Koolituse maksumus: 115.- eurot ja Võrust väljasõidu korral lisandub hinnale
sõidutasu 0,30 eurot kilomeeter. (Hinnad sisaldavad käibemaksu).

Raul Kell
Juhatuse liige
Tugev Partner OÜ
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