
Eesti Ujumisliit  ujumise algõpetuse tegevuskava 2016. aastal. 

1. 7.-10. Jaanuar  Rootsis ( Lundis) ujumise algõpetuse konverentsil osalemine 

2. 16. jaanuaril Per Irgensi koolitus  ujumisviisidest ning Christin Kjosmoeni koolitus 

väikelaste ujumisest. 

3. 21. Veebruaril Laagna Gümnaasiumis seminar Lundi konverentsi teemadel. 

4. 2016 kevad kuni jaanuar 2017.  5. Klassi laste ja 2.-3.klassiõpetajate küsimustik. 

Eesmärk kaardistada laste ujumisoskus ja senine suhe ujumisega. ( Tallinna Ülikooli 

spordiosakonnas bakalaureuse tööna. Juhendaja Vladimir Kunitsõn).  

5. Jaanuar-märts - ….kuni vaja. 2017. koostööpartneritega  meediaplaani koostamine ja 

elluviimine, et aidata kaasa kooliujumisele  vajaliku lisarahastuse saamisele . 

6. Jaanuar-veebruar ujumisoskuse definitsiooni avalikustamine. Meedikampaania. 

7. 18.-20. märts 2016. Meremessil osalemine. Veest päästmise vahendite tutvustamise 

kõrval on  eesmärgiks  tutvustada ujumisoskuse definitsiooni ning oskusi, mis tuleb 

selle saavutamiseks omandada, EUL märgisüsteemi ja ujumise algõpetuse raamatut. 

(Selts Eesti Vetelpääste EUL-i liikmena) 

8. 21.-24. märts 2016. Koostöös Päästeametiga „Õpime ujuma“ koolitused 

ujumisõpetajatele. 2 koolitust Tabasalu ujulas, millest üks on vene keelne. 

9. 8. aprill Kregor Zirk Kivilinna koolis avamas ujumisoskuse definitsiooni ujulatesse 

viimise kampaaniat  ja sellele järgnenud meediakajastused. 

10. Aprill -mai 2016.  Kampaania korras kõikide klubide kaasabil viime  ujumisoskuse 

definitsiooni ja veeohutuseks olulised oskused  A2 lamineeritud plakatid  kõikidesse 

eesti ujulatesse ( 86 ujulat). Ujumisoskuse patroon on kuulus noorujuja  Kregor Zirk, 

kelle pilt ja sõnum ujumisoskuse olulisusest on plakatitel.  

11. Märts-juuni 2016. Toimuvad koolides kehalise kasvatuse tunni raames „Veega sõber“  

märgiujumised. Kevadperioodil osaleb märgiujumises  ca 80  kooli. Läbi viivad 

ujumisõpetajad ise. 

12. 1.-3. aprill 2016. Põhjamaade ujumise algõpetuse konverentsil Taanis (Billundis) 

osalemine. 

13.  11. Juunil Billundi  konverentsi teemadel seminar ujumise algõpetuse juhendajatele. 

Billundist saadud kogemuste jagamise eesmärgil.  

14. Aprill-mai . Valmib ujumise algõpetuse rakendus uuele EUL-i kodulehele. Sisaldab 

eraldi andmebaasi kõigist Eestis olevatest ujulatest (ka.  enamikud lasteaedade ujulad) 

ujumisjuhendajatest ning  „Õpime ujuma“ koolituse läbinutest  ning algõpetuse infost. 

15. Juuni-august 2016. „Veega sõber“ märgiujumised Laoküla Merelaagris 4 vahetuses ( 

koostöös Kaitseliit ) ja Saaremaa surfilaagris 4 vahetuses.  

16. Juuli-august 2016.  „Veega sõber“ märgiujumise võimaluse pakkumine. Toimub 

sõltuvalt ilmast  randades ( Selts Eesti Vetelpääste abil )  ja avaveekogudes avavee 

üritustel  ( EUL avavee etappide korraldajate  ja seal osalejate kaasabil). 

17. 13.-15. august 2016. Osalemine  kehalise kasvatuse ja lasteaedade liikumisõpetajate 

Jõulumäe suvekoolis. Tutvustame seal õpetajatele  ujumisoskuse definitsiooni ja 

„Õpime ujuma “-   kontseptsiooni, tingimuste olemasolul võib-olla teostame 

õpetajatele märgiujumist.  



18. August-oktoober  2016. „Õpime ujuma“ koolitused ujumisõpetajatele. 7 koolitust  

koostöös Päästeametiga Eesti erinevates paikades. Koolitustele registreerimine toimub 

mai-juuni  kuus. 

19. September-oktoober 2016 „Õpime ujuma“ raamatu kordustrükk müügiks ja raamatu 

esitluse üritused. Võimalik kaasata kuulsusi ja eraldada reklaamipinda. 

 

20. Aastaringselt „Veega sõber „ märgiujumised Raplamaa noorkotkaste ja kodutütarde 

üritustel . 

21. Aastaringelt  teostab „Veega sõber“ märgiujumisi  ja levitab sõnumit  ujumisoskuse 

definitsioonist Selts Eesti Vetelpääste oma veeohutusüritustel ja oma korraldatud 

erinevates laagrites.  

22. Aastaringselt võimalus korraldada „Õpime ujuma“  kontseptsiooni teemalist koolitusi 

lapsevanematele ( Koolitaja Julia Kurbat EUL). Koolitusi võimalik korraldada kord 

kuus. Toimumine sõltub gruppide täitumisest. 

23. September  2016. 2-3 päevane kursus väikelaste juhendajatele . Külalislektoriga 

Christin Kjosmoen Norrast. Toimumine sõltub vahendite leidmisest. 

24. November-Detsember  2016 Koolides märgiujumiste jätkamine. Toimumine  sõltub 

vahendite leidmisest. 

25. 4.-6.november osalemine Rootsis väikelaste ja beebide ujumise algõpetuse 

konverentsil ja sellelt saadud teadmiste jagamine seminarina teistele juhendajatele. 

Teostus sõltub vahendite leidmisest. 

26. 2016. aasta lõpp . Lamineeritud „Õpime ujuma“ raamatu lisa  väljaandmine  ning 

„Õpime ujuma“ raamatu harjutuste  videoks salvestamine. Teostus  sõltub vahendite 

leidmisest.  

27. Kuidas saada järg raamatule „Õpime ujuma“ ???  Ideed, võimalused ujumisstiilide  

raamatust.  

28. Väikelaste ja beebide ujuma õpetamisest  tunnustatud metoodika EUL poolt ??? 

29. EUL „Veega sõber“ ujumismärkide (nii oskuste, kui ka meetrite)  müümine  ja selleks  

tutvustavate  materjalide loomine.  

Meeldetuletuseks ka ujumisoskuse definitsioon  , mis  on allolev : 

hüppa  sügavasse vette, uju 100 m rinnuli asendis, sukeldu, too käega põhjast ese, püsi paigal 

puhates ja asendeid vahetades 3 minutit, uju seejärel 100 m selili asendis ja välju veest 
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