http://kasulik.delfi.ee/news/ekspertvastab/maanteeamet-selgitab-eelkooliealine-laps-soltub-liikluses-taielikulttaiskasvanu-suunamisest-opetusest-ja-jarelevalvest?id=74559901

Maanteeamet selgitab: eelkooliealine laps sõltub liikluses täielikult
täiskasvanu suunamisest, õpetusest ja järelevalvest
18. mai 2016 12:29
Solveig Edasi, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
Kai Kuuspalu, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert

Pilt on illustratiivneFoto: Mikk Raude

Viimaste raskete, väikelastega juhtunud õnnetuste valguses tunneb Maanteeamet kaasa
hukkunud laste vanematele ja lähedastele. Menetlus lõppedes saab Maanteeamet
koostöös politseiga analüüsida - mis juhtus?, miks juhtus? ja järelduste põhjal
kavandada ja täiendada meie ennetustegevusi. Seniks aga püüab Maanteeamet
vanematele südame peale panna, et nemad ja õpetajad on inimesed, kes last liikluses
suunavad. Siin on mõned näpunäited, kuidas lapsele liiklust tutvustada ja ohte selgitada.
Lapse liikluses toimetuleku ja ohutu liikluskäitumise väljakujunemise eest vastutavad teda
ümbritsevad täiskasvanud, igapäevaselt eeskätt tema vanemad ja õpetajad. Kuna koolieelses
eas laps ei taju veel selgelt ohte, tema tähelepanu suunamise ja jagamise võimekus ei ole veel
välja arenenud, siis liikluses sõltub ta täielikult täiskasvanu suunamisest, õpetusest ja
järelevalvest.
Liiklusohutuses on vanematele toeks lasteaia ja kooliõpetajate sihipärane tegevus, mis on
reguleeritud riiklike õppekavade ja laste liikluskasvatuse korraga. Maanteeameti tellitud

uuringud näitavad, et lasteaiaõpetajad käsitlevad liiklusohutuse teemat õppeprotsessis.
Lasteaia liikluskasvatusalane tegevus toetub ennekõike laste arenguaspektidele, kohaliku
liikluskeskkonna eripärale ja lapse vajadustele. Seepärast ongi Maanteeamet seadnud üheks
oma prioriteediks õpetajate tegevuse toetamise, nendele täiendkoolituste pakkumise.
Õpetajakoolitustel on selgunud, et vanemad vajaksid veelgi enam liiklusalast juhendamist ja
nõustamist ja seda eriti just lapse individuaalseid ja eakohaseid vajadusi arvestades. Eraldi
teema on aga see, kuidas lapsevanemaid sellistele koolitustele saada.
Maanteeameti soovitused vanematele:









Ole oma lapsele ja ka teistele liiklejatele heaks eeskujuks iga päev!
Arutle koos oma lapsega ohutu liiklemise ja õige-vale käitumismudelite üle, abi saad
meie liikluskasvatuse leheltki.
Liikluses toimetulek saavutatakse pikaaegse järjepideva tegevuste kordusena, nii
kujunevad välja ohutust tagavad automatiivsed tegevused (nt seisma jäämine enne
sõiduteed) ja harjumused (nt turvavöö kinnitamine enne sõidu algust).
Ärge jätke oma eelkooliealisi lapsi järelevalveta liiklusesse.
Laps oma loomult tahab käituda õigesti ja olla tubli liikleja – nii nagu täiskasvanud on
talle õpetanud. Kahjuks arengulistest iseärasustest tulenevalt ei suuda laps alati
adekvaatselt oma käitumist erinevates liiklussituatsioonides suunata.
Vanematele olulised näpunäited on kirjas Maanteeameti kodulehel, Liikluskasvatuse
teema all

