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LÕPPASTME KOOLITUSE ÕPIVÄLJUNDID 

 

2.1 Teooriaõpe 

 

2.1.1 Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes 

Pärast koolitust õpilane: 

 teab ohte suurendavaid tegureid liikluses; 

 mõistab säästliku, ohutu ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi eeliseid; 

 teab, millest sõltub tee ja ratta vaheline haardumine; 

 tajub ja teab enda isikuga seotud nõrku külgi, mis mõjutavad liikluskäitumist, ning oskab oma 

käitumises nendega arvestada; 

 on motiveeritud sõitma säästlikult, ohutult ja teiste liiklejatega arvestavalt. 

 

2.1.2 Libedasõidu riskivältimise praktikum 

Pärast koolitust õpilane: 

 teab, kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada; 

 mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab märkimisväärselt juhi 

võimalusi sõiduk peatada; 

 mõistab, et libedal teel on pidurdusteekond palju pikem kui kuival asfaldil; 

 mõistab, et sõltuvalt ilmaoludest ja teekattest on pidurdusteekonna pikkus erinev; 

 omab motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega. 

 

2.2 Sõiduõpe 

 

2.2.1 Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine 

Pärast koolitust õpilane: 

 omab realistlikku arusaama isiklikest sõiduki juhtimisega seotud käitumisharjumustest; 



 on motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt. 

 

2.2.2 Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine 

Pärast koolitust õpilane: 

 omab realistlikku arusaama isiklikest äkkolukorras toimetulekuks vajalikest oskustest ja 

võimalustest; 

 oskab äkkpidurdamist; 

 oskab kasutada takistusest ümberpõikamiseks vajalikke tehnikaid; 

 oskab valida tee olukorra ja trajektoori järgi erinevaid pidurdamistehnikaid ning mõistab sõiduki 

juhitavust pidurdusprotsessi vältel; 

 mõistab, et juhi võimalused äkkolukorras midagi ohutuse taastamiseks ette võtta on piiratud; 

 on motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt. 

 


