
 

Õppeaine:   Valikkursus  - Autoõpetus I ja Autoõpetus II 

Klass:   11.klass 

Kursus:   Valikkursus 

Tunde nädalas ja 
õppeaastas:   

3 tundi nädalas, kokku 70 tundi  - 2 kursust   

Rakendumine:   1.sept. 2011, täiendatud 1.sept. 2017   

Koostamise alus:   Värska G õppekava   

 

Õppe-eesmärgid: 

1. Anda õpilasele sellised teadmised ja oskused ning hoiakud, et juht tunneks nõutud määral 
liiklusalaseid õigusakte, oskaks valitseda autot, jälgida liiklust, märgata ja ette näha 
võimalikke ohte ning sellele vastavalt tegutseda   

2. anda õpilasele auto juhtimiseks sellised teadmised, oskused, juhtimisvilumus ja oma võimete 
hindamise oskus, et ta on võimeline autot iseseisvalt, ohutult ja teisi liiklejaid arvestavalt 
juhtima   

3. Sõiduoskuse õppimine (sõidukijuhtimisliigutused ja juhi otstarbekohane• tegevusjärjekord, 
liikluse jälgimise oskus, tähelepanuvõime kujundamine, teeolude hindamine ja sõiduteekonna 
valiku oskus)   

4. Liiklejate vastastikuse mõju tunnetamine (õpilase suunamine teiste liiklejate• tegevuse 
ettenägemisele ja oma tegevuse mõistetavaks tegemisele, aimata teiste liiklejate tegevust, 
vältida nende vigu ja endal hoiduda ootamatute olukordade tekitamisest)   

5. Juhi toimetuleku oskus mitmesugustes liiklusolukordades (juht peab õppima toime• tulema 
mitmesugustes liiklusolukordades, oskama tajuda kaasliiklejate kaugust, liikumiskiirust ja – 
suunda)   

6. Oma tegevuse hindamise oskus (oskus hinnata oma sõiduoskust ja liiklusolukordi,• osata 
arvestada emotsionaalset seisundit)   

7. Juhi oskus vältida riski (juht peab õppima riski ette aimama ja vältima)• 

Autoõpetus I kursus 

Õppesisu: 

1. Teooriaõpe. 

a. Sõidukijuhi koolitus, auto ja auto käsitlemine . 

b. Liiklus tänapäeval. Liiklus kui juhitud süsteem, liikluseeskiri. Ohutu liiklemise 
juhised  
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2. Sõiduõpe. Sõiduks valmistumine ja auto käsitsemisharjutused õppeplatsil.  Juhtimisliigutuste 
vilumuse omandamine õppeplatsil.  Linnasõidueelne sõiduoskuse hindamine  

3.  Sõiduõpe individuaalprogrammi järgi. Sõiduõpe vähese liiklusega teedel  

4.  Teooriaõpe  

a.  Liiklejate vaheline suhtlemine 1 

b. Liiklusvooluga liitumine ja selles sõitmine  

c.  Sõidu lõpetamine ja parkimine. 

d. Paiknemine ristmiku ületamisel  

e. Juhi tegevus ristmiku ületamisel  

f.  Sõidu kavandamine riski vältimise eesmärgil  

5.  Sõiduõpe  

a. . Ohutu liiklemise juhised ja liiklejate vaheline suhtlemine  

b.  Liiklusvooluga liitumine ja selles sõitmine  

c.  Sõidu lõpetamine ja parkimine  

d. Sõiduõpe individuaalprogrammi järgi  

e.  Ristmiku ületamine  

f.  Sõidu kavandamine riski vältimise eesmärgil 

6. Algastme liiklusteooria eksam (koolieksam) 

Autoõpetus II kursus 

Õppesisu: 

1. Sõiduõpe intensiivse liiklusega teedel  

2. Teooriaõpe.  

a. Olukorrakiirus. 

b. Maanteesõit. Möödasõit ja vastusõitjaga kohtumine 

c. Sõitmine rasketes teeoludes. Sõitmine pimeda ajal 

d. Inimene sõidukijuhina. Juhi tegutsemine liiklusõnnetuse korral  



e. Auto tehnoseisund, auto kasutamisega seonduv ja ökonoomne sõiduviis  

3.  Sõiduõpe  

a.  Olukorrakiirus  

b. Maanteesõit. Maanteesõit ja vastusõitjaga kohtumine  

4. Sõiduõpe idividuaalprogrammi järgi  

a.  Sõitmine pimeda ajal  

5. Algastme sõidueksam 

 


