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Koostöös Kultuuriministeerim, Siseministeerium, 
Sotsiaalministeerim, Haridus- ja teadusministeerium, 
Päästeamet ja Eesti Ujumisliit koolide ujumise 
algõpetuse edendamine.

1. tõsta teadlikkust tegelikust ujumisoskusest ja selle
olulisusest;

2. luua igale inimesele võimalusi vees hakkama saada.

Mida mina saan teha, et lapsed ujumise ja turvalise
käitumise selgeks saavad ?

Eesmärk



 Kurb uppumissurmade statistika: 4,1 inimest 100 000 
elaniku kohta aastas;

 Riiklikud strateegiad ja WHO raport;

 ebaühtlased võimalused lastele kooliujumises üle-
eestiliselt;

 rahaliste vahendite puudus kooliujumise läbiviimiseks;

 ujumise õpiväljund 25 m ja  ujumistundide maht ei ole 
piisavad;

 puudub lapsevanematele ja lastele adekvaatne info oskuse
kohta.

Miks ?



Ujumine on edasiliikumisoskus vees, mis annab
uusi liikumisvõimalusi

Image: canadiansportforlife.ca



 16.02.2017- koolide ujumise
algõpetuse
läbiviimiseks riigieelarvest
igaaastaselt lisaraha 1,0 miljonit
eurot;

 kokku on riigipoolne toetus ujumise
algõpetusele alates 2018. aasta
jaanuarist 1,23 miljonit eurot;

 KOV-de osalus endises mahus.
 Kuidas toetus jõuab nüüd iga

lapseni? 

2017. aastal otsus nr.1



 20.07.2017- põhikooli riiklikus
kehalise kasvatuse ainekavas
muudeti ujumise osas
õpitulemust;

 alates 2017/2018 õppeaastast 
näeb põhikooli kehalise 
kasvatuse ainekava määruse lisa 
nr. 8 ette, et kolmanda klassi 
lõpuks peavad õpilased oskama 
ujuda.

2017. aastal otsus nr.2



 hüpata sügavasse vette; 

 ujuda 100 m rinnuli asendis;

 sukelduda ja tuua käega põhjast ese; 

 puhata paigal asendeid vahetades 3 minutit; 

 ujuda 100 m selili asendis;

 väljuda veest.

Ujumisoskust tõestab sooritatud
harjutuste kogum:



Päästeamet, Selts Eesti Vetelpääste ning Eesti 
Ujumisliit koostöös ujumisõpetajatega;

põhjamaade ujumisoskuse definitsioon (Soome, 
Norra, Taani, Island, Rootsi 1996. aastal);

nn. « Norra mudel»;

Eesti kogemus.

Ujumisoskuse standard Eestis 2015. 
aastal



 Ujumisoskuse standard on ka taotletav õpitulemus alates 
2017/2018 aastast kolmanda klassi lõpuks;

 adekvaatne info lapsevanemale ja õpilasele ujumisoskuse 
kohta;

 teadlikkus ujumisoskusest tõuseb;

 Vaata ujumisoskusest videot siit: 
http://www.swimming.ee/ujumisoskuse-definitsioon/

Ujumisoskus Eestis= õpitulemus



Uues riiklikus kehalise kasvatuse ainekavas on ujumise osas 
õpitulemused sõnastatud järgnevalt: 

Õpilane 1) oskab ujuda, sealhulgas vees sukelduda, vee pinnal 
hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 200 meetrit edasi 
liikuda; 

2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab 
eakohaseid veeohutusalaseid oskusi. 

Õppesisu on ainekavas kirjeldatud järgnevalt: Veega 
kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, rinnuli ja 
selili asendis edasiliikumine, turvalisus vees.

Uus õpitulemus rakendub 2018. 
jaanuarist



Ujumisoskus on vaja tagada I kooliastme lõpuks
selleks ja sedasi, et 

 väheneb võimalus sattuda uppumisohtu;

 on oskus hinnata enda suutlikkust vees ning käituda 
turvaliselt vees, veekogude  ääres ja veekogude  
peal, tajuda ohte ning kutsuda abi;

 tunda rõõmu ilma vahendita edasiliikumisest vees ja 
väärtustada ujumist tervisliku eluviisi osana.

Uue õpitulemuse eesmärk



 Muudatus jõustub 01.09.2017

 Koolid uuendavad oma ainekavad hiljemalt 
01.01.2018

 Ujumise nüüdisaegne õpe rakendub hiljemalt 
01.09.2018.

 Ujumisoskuse seire alates 2020

Ajaplaan



 arvestuslikuks aluseks 40 ujumistundi, mis on õppeprotsessis kirjeldatud;

 Vaata õppeprotsessi kirjeldust siit: 
https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT00302D7A/%24file/
Lisa%201_Ujumise%20alg%C3%B5petuse%20%C3%B5ppeprotsessi%20kirjeldus.
pdf

 maksimaalselt 12 last juhendaja kohta grupis;

 ujumistunnis koos ujumistreener ja kooliõpetaja;

 lapsi grupeerida oskuste järgi;

 esimestes tundides ujumisõpetaja lastega vees;

 ujumistunnid võimalusel juba esimeses klassis.

Kuidas on võimalik saavutada uus
õpitulemus? Õppeprotsessi kirjeldus.



 Ühtsed üleriigilised kriteeriumid ujumisoskuse hindamisele, mis 
lähtuvad ujumise algõpetuse õppeprotsessi kirjelduses esitatud 
ujumise osaoskustest;

 osaoskuste järk järguline õiges järjekorras omandamine;

 lapsed, lapsevanemad ja õpetajad teavad konkreetseid
eesmärke ja tegutsevad ühise eesmärgi nimel (Koostöö); 

 Kursuse lõpuks õpilasele ja lapsevanemale kirjeldav adekvaatne
tagasiside lapse oskustest vees ( kui on saavutatud 
hõljumisoskus ja kursuse lõpus);

 teadmine, kas laps oskab ujuda ja mida tuleb veel juurde
omandada.

Õppeprotsessi kirjeldus.
Kirjeldav tagasiside.



Ujumisoskus

UJUMISOSKUS

Veega kohanemine

Hõljumine

Libisemine

Edasiliikumine vees

Ujumisoskust kinnitav kompleksharjutus*



Emotsionaalne, vaimne, füüsilise õpikeskkond;

veeohutuse ja terviseõpetusega lõiming;

 õpilaste üldpädevuste edendamine vastavalt
Põhikooli riiklikule õppekavale;

paindlikkus-laagrite ja õuesõppe võimalus;

õppeprotsessis peame igal sammul silmas, et anname
lastele teadmised, oskused ja hoiakud- TAHE.

Suurem rõhk, kui ennem:



Tugitegevused: õppematerjalid, 
seminarid

 Ujumistunde tutvustav voldik (+ digitaalne?);
 ujumise algõpetuse raamatu „Õpime ujuma“ (kordustrükk)- õpik

kõigile;
 ujumise algõpetuse 40 näidistundi lamineeritult (+ digitaalne?);
 seminarid KOV esindajatele, koolijuhtidele, õpetajatele;
 EUL poolne tugi.



Tugitegevused: koolitused “Õpime ujuma” 
üle-eestiliselt

 Õpetajate ja juhendajate koolitamine on koolide vastutus;
 Eesti Ujumisliit koostöös Päästeamet ja Kultuuriministeerium;
 2017. aastal Põlvas 23.-24.oktoober



Võimalus-laste motiveerimine ja 
lapsevanemale tagasiside: oskuste

märgid



Võimalus- laste motiveerimine ja 
lapsevanemale tagasiside : meetrite

märgid



Näide kaasamisest ja teadlikkuse
tõstmisest- ujula infotahvel



Ettetulevate väljakutsete ületamine igas KOV-s 
vastavalt piirkondlikule omapärale;

ühtse ja kõrge teadlikkuse kujundamine;

õpetajate väljaõpe Ülikoolides;

ujumisjuhendajate täiendkoolitused;

 laste, lapsevanemate, ujumisõpetajate, 
klassiõpetajate,  koolide, KOV ja Eesti Ujumisliidu 
poolne koostöö nii korraldamisel, kui ka läbiviimisel.

Otsuste mõjujõu realiseerimisel
olulised:



Koostöös - KOVid, koolid, ujumisõpetajad, 
lapsevanemad, Eesti Ujumisliit. 

Kuidas valmistame ette uue
programmi korraldamise koolis?

Kes on õpetajad, kes ujumistunde
annavad? 
http://www.swimming.ee/andmebaas/
http://www.spordiregister.ee/treeneriteregister/
index.php

Kuidas jagame basseinide ajad?

Kuidas korraldame transpordi?

http://www.swimming.ee/andmebaas/
http://www.spordiregister.ee/treeneriteregister/index.php


 Seire aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemis koolide 
esitatud andmed ujumise osaoskuste omandamise kohta;

 alates 2020. aasta kevadest saame läbi viia teostatud
uuringutega võrreldavaid uuringuid.

1. Kuidas 2017. aasta Vabariigi Valitsuse otsused on 
mõjutanud inimeste teadlikkust ujumisoskusest ?  

2.Kuidas 2017. aasta Vabariigi Valitsuse otsused on mõjutanud
Eesti laste ujumisoskuse taset?

3.Milline on siis Eesti laste ujumisoskuse tase võrreldes
Põhjamaadega ?

Olukord 2020?



..kõik õpivad koolis ujuma ja kindlustavad 
endale turvalisema ja mitmekülgsema elu !!!

.

Oluline - meie ühises tegevuses püsib igal 
tasandil meeles peamine eesmärk..



http://menu.err.ee/v/uudised/elu/db9cb565-085c-48a1-aafb-
a31d1d94a813/juri-muttika-porus-ujumisnormide-taitmisel

Tänan tähelepanu eest!
Helen Link

helen@swimming.ee; 5088304
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