
Mida sina teed?



Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ ohutuse alateema õpetajaraamat e-koolikotis: https://e-koolikott.ee/portfolio?id=9443

liiklusohutuse teemaga seonduv on leitav ka aadressil https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/1/ohutusteemalised-opetajaraamatud

1. Mõistete ja arusaamade 
ühtlustamine

2. Õpitulemuste 
sõnastamine (viies 

vanuseastmes, eraldi igas 
teemavaldkonnas)

3. Ohutusteemas õpetajale 
toetava materjali 

koostamine (õpetuse 
üldpõhimõtted, temaatiline 

taustinfo ja konkreetsed 
ülesanded)

Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus, Maanteeamet, Tehnilise 
Järelevalve Amet, Tervise Arengu Instituut, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, 
Tartu Ülikool, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Ülikool, Siseministeerium, Haridus- ja 

Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Inimeseõpetuse Ühing, õpetajad.

https://e-koolikott.ee/portfolio?id=9443
https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/1/ohutusteemalised-opetajaraamatud


Prioriteedid: 
- Turvaline liikluskultuur

- noorte riskikäitumise ennetamine koostöös MNT („Selge pilt“, OLE, 
kampaaniad)

- kogukonna liiklusohtlikud kohad
- liikluskasvatus lasteaedades ja koolides (aabitsaloengud, jalgratta 

ohutusõpe, sihtsuunitlusega politseitegevused)

- Vägivalla vähendamine
- vägivalla ennetuses on oluline teadmiste, oskuste ja hoiakute

kujundamine
- politsei toetav nõuandja ja ennetustegevus pigem juhtumipõhine
- abi juhtumite lahendamisel

Politsei- ja Piirivalveamet



- Küberturvalisuse suurendamine
- juhtiv roll veebikonstaablitel (Jana Frolova, Andero Sepp, Ville Ränik)

- KEAT loengutel politsei teemaks küberturvalisus

- Uimastitega seotud probleemide vähendamine
- politsei partner ja nõuandja

- haridusasutuses kujundab hoiakuid eelkõige õpetaja

- ainult info jagamine uimastite, nende mõju või valmistamise kirjeldamine
on ebatõhus, kuna õpilaste teadmiste suurendamine erinevate uimastite
kohta võib muuta õpilased teadlikumateks tarbijateks ning käitumise
rakendamiseks on vaja toetavaid hoiakuid ja oskusi.



Igaühe kaasabil kujundame ohuteadlikult käituva noore!

Oleme paindlikud ja avatud erilahendustele!

Meie koolituspaketid, millega uuel aastal kindlasti tegeleme:
• Koolieelikutele programm Tulest targem

• 1. klassi lastele veeohutusalane koolitus + võimalus video vahendusel 
• 3. klassi lastele programm Päästjatel külas
• 6. klass KEAT + võimalus e-KEAT
• Huvihariduse raames on meil väga ägedad ja sisukad noorteringid, milles 

noored lisaks teoreetilistele süvateadmistele saavad palju praktilisi oskusi. 

Päästeamet



Maanteeamet

ETO

3. Võrgustikutöö

2. Teavitustegevus1. Koolitustegevus

4. Arendustegevus



Tugi haridusasutustele:

• Liikluskasvatus.ee

• Liiklusõppematerjalide tellimiskeskus

• Koolitused ja infopäevad (Reguleerija I pädevuse koolitus; Liiklusõppe 
läbiviimine lasteaias/koolis; Jalgratturi koolitaja ABC; Jalgratturite 
koolitajate kogemusvahetuslik suveseminar)

• Õppetegevust toetavad projektid (Liiklusvanker; Jalgratturikoolituse 
toetamise projekt; Jalgratturikoolituse õpperaja elemendid; 
Vigurivänt; Peatu, vaata, veendu!; KEAT)

• Aga mina liiklen ohutult

https://www.liikluskasvatus.ee/et
https://www.liikluskasvatus.ee/et/tellimiskeskus
https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/1/koolitused-ja-infopaevad
https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/1/oppetegevust-toetavad-projektid
https://liiklusohutus.agamina.ee/

