Tugev Partner OÜ
Lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel - koolituse pakkumine

Koolituse maht: 5 tundi (teooria 3 tundi + praktika 2 tundi)
Sihtgrupp: lasteaia ja algkooli õpetajad.
Grupi suurus: 12 – 16 inimest (soovitatavalt ühest asutusest korraga, siis saame
tulla asutusse kohale).
Koolitaja tutvustus: Võrumaa Autokool on asutatud augustis 2002, Põlvamaa
Autokool aastal 2009. Asutamisest alates on koolide põhitegevuseks olnud
mootorsõidukijuhtide koolitamine. Koolituste aluseks on riiklik õppekava ja
riiklik reguleerija koolitamise kord, mille alusel on autokool koostanud oma
„Reguleerija koolitamise õppekava“. Koolil on kehtiv koolitusluba 5620 HTM.
Võrumaal tegutseme Võrus, Räpina mnt 1A ja Antsla vallas Vana-Antsla alevikus
ning Põlvas Oja 7. Lasterühma saatja koolitusel on koolitajateks Tugev Partner
OÜ (Võrumaa Autokool ja Põlvamaa Autokool) mootorsõidukijuhi õpetajad
ja/või nõuetele vastavat kvalifikatsiooni omavad õpetajad. Meie õpetajad
omavad suuri kogemusi sõidukijuhtide koolitamisel ja on oma ala asjatundjad
ning kuuluvad kohalike omavalitsuste liikluskomisjonidesse, kus esindavad
liiklusspetsialiste omavalitsuste liikluskorra paremaks muutmisel.
Teooriaõppe sisu: Kuna lasterühma saatja on liikluse reguleerija õigustega ja
tema korraldused on liiklejatele kohustuslikud, siis on liikluses lasterühma
saatjal suured õigused, kuid samas ka kohustused. Nende õiguste ja kohustuste
pinnal saab koolitusel osalenu oskused ja teabe reguleerija õigustest,
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kohustustest ja turvalisest laste saatmisest. Lisaks teadmised kiiruse mõjust
reageerimis-, pidurdus- ja peatumisteekonnale; kokkupõrke kiirusele ja
kokkupõrkel mõjuvatele jõududele. Selgitatakse reguleerija turvalisuse nõudeid
ning õpetatakse reguleerija märguandeid, reguleerimata ja reguleeritud
ülekäiguraja ületamist ning analüüsitakse seniseid õpetajate kogemusi
lasterühma saatjana. Samuti kasutatakse suunavaid küsimusi, kasutades nn
arengutreeningu meetodit. Individuaalselt kontrollib õpetaja õpiväljundi
saavutamist mooduli lõpus õpilasele esitatud küsimustiku põhjal
Praktilise õppe sisu: Koolitusel osalejatest moodustatakse lasterühm, mis
saadetakse reaalselt liiklusesse ja kõik koolitusel osalenud saavad igaüks
reaalselt praktiseerida lasterühma saatjaks olemist reguleeritud ja
reguleerimata ülekäigurajal koos reguleerijate märguannete andmisega.
Koolituse tulem: Koolituse läbinud õpetaja omandab oskused, millistega ta
saab ja julgeb liiklust reaalses olukorras reguleerida. Lisaks saab õpetaja
teadmised, miks on reguleerijamärguannete õigeaegne andmine äärmiselt
oluline ning teab kui raske on mootorsõidukijuhil hilinenud või valesti antud
märguande korral sõidukit peatada. Samuti teab ja oskab koolitusel osalenu
reguleerimiseks kohustuslikku ja soovituslikku reguleerija varustust kasutada.
Tagasiside saamise vorm: Kõigile koolitusel osalenutele jagatakse koolituse
lõppedes tagasisidelehed, mis siis koolitusel osalejate poolt koheselt täidetakse
ja koolitajale tagastatakse. Koolitaja teeb tagasiside põhjal analüüsi, mis läks
hästi ja mida järgnevatel koolitustel muuta/parendada.
Varustus: Koolitusel osalenu saab Maanteeametilt võimalusel tasuta
märguriietuse ja liikluse reguleerimiseks vajaliku ketta või on siis neid
vahendeid võimalus koolitaja kaudu soodushinnaga soetada.
Koolituse maksumus: 228 eurot ja Võrust väljasõidu korral lisandub hinnale
sõidutasu 0,30 eurot kilomeeter. (Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu).
Raul Kell
Juhatuse liige
Tugev Partner OÜ
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