JALGRATTAJUHI KURSUSED TARTU LINNA
ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPILASTELE

KOOLITAJAST
Tartu linna Jalgrattakooli partner on Õnneleid Jalgrattakool, mis kannab endas enam, kui
kümneaastast kogemust noorte jalgratturite koolitamisel.

Tartu linna Jalgrattakoolis viivad tunde läbi:

1) Jana Õnneleid – pikaajaline kogemus üldhariduskoolis pedagoogina, mootorsõidukijuhi
liiklusõpetaja, jalgrattajuhi õpetaja, lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži
Liiklusohutuse eriala, Tallinna Ülikooli magistriõppe tudeng.
2) Toivo Õnneleid - enam kui viieteistkümneaastane kogemus A- ning B-kategooria
mootorsõidukijuhi liiklusõpetajana autokoolis, erinevate liiklusohutusele suunatud koolituste
läbiviija, jalgrattajuhi õpetaja, lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži Liiklusohutuse
eriala cum laude.
3) Ilmar Peeter Part - suurte kogemustega jalgratta entusiast, kes viib läbi töötoad, kus
omandatakse jalgratta remondi ja hoolduse põhitõed.

KURSUSTE EESMÄRK

Pakkuda Tartu linna üldhariduskoolide õpilastele võimalust õppida jalgrattajuhi kursustel
neile mugavas õpikeskkonnas, omandada vajalikud teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks
jalgratastega ning valmisolekut sooritada vajalikud eksamid juhtimisõiguse saamiseks.
Kaugemale mõeldes peab vähenema jalgratturitega seotud liiklusõnnetuste arv ja üheks
võimaluseks selle eesmärgi saavutamisel on pakkuda lastele kvaliteetset õpet.
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NÕUDED KURSUSTEL OSALEJALE

Jalgrattajuhi kursustel saavad osaleda 10 – 15 aastased noored. Kuni 15-aastasel juhiloa
taotlejal peab olema seadusliku esindaja kirjalik nõusolek jalgratturi juhiloa saamiseks.
Kursustel osaleja võtab endale kohustuse mitte puududa põhjuseta teooria- ja sõidutundidest.

KOOLITUSE KORRALDUS

Jalgrattajuhi koolitus toimub Õnneleid Jalgrattakooli õppekava järgi, mis on koostatud
vastavalt riiklikule õppekavale (Tabel 1). Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest
ning teadmiste kontrollist. Teooriaõppe tunni kestus on 45 minutit, sõiduõppekorra kestus on
25 minutit. Igale sõidukorrale järgnev puhkepaus on vähemalt 5 minutit. Teooriatunnid
toimuvad Tartu loodusmajas aadressil Lille 10. Õppesõit ja sõidueksam toimub Tähtveres
Tartu laululava juures asuval jalgratta õpperajal ja selle lähikonnas asuvatel vähese liiklusega
tänavatel.

Teooriakursuse läbiviimisel kasutatakse aktiivõppe meetodeid, PowerPoint esitlusi ja
õppefilme. Praktilise õppe käigus harjutatakse platsil manööverdusharjutusi ja harjutatakse
liiklemist reaalsetes liiklussituatsioonides vähese liiklusega teedel. Kursuse raames leiab aset
ka jalgratta remondi töötuba, kus omandatakse rattaremondi ja hoolduse põhitõed ning kõigil
õpilastel on võimalus rattahooajaks oma jalgratas töökorda seada.

Kursuste soovitatav maksimaalne osalejate arv on 24 õpilast. Kursused toimuvad koolivälisel
ajal. Küsimuste tekkimisel ja täpsema info saamiseks pöörduda allolevatel kontaktidel.
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Tabel 1. Kursuste käigus läbitavad ained ja nende maht

Jrk.
nr
1.

Tundide

Teooriaõpe
Sissejuhatus,

arv

liiklusreeglid,

Sõidukordade

Sõiduõpe

arv

7

märguanded,
liikluskorraldusvahendid

ja

käitumine liikluses
2.

Sõiduki ehitus, hooldus ja nõuded

1

varustusele (praktikum - töötuba)
3.

Liiklusohutus,

4

liikluspsühholoogia,
liiklusohutust

mõjutavad

lisategurid
4.

Sõiduki käsitsemine ja sõit

3

õppeplatsil
5.

Sõit

imiteeritud liiklusega

5

platsil
6.

Sõit liikluses

1

Sõit erioludes*

1

8.

Sõidueksam platsil

1

9.

Sõidueksam

7.

Teooriaeksam

1

liikluses

ja

1

imiteeritud liiklusega platsil
Teooriaõpet koos eksamiga kokku

Sõiduõpet

koos

(auditoorset tundi)

kokku (sõidukorda)

eksamiga

12

* sõit erioludes võib olla asendatud teoreetilise õppega.
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