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Eesti Ujumisliidus tegelenud ujumise algõpetuse 
teemaga 2013. aastast

EUL tegevuse eesmärk

1. tõsta teadlikkust tegelikust ujumisoskusest ja selle
olulisusest

2. luua igale inimesele võimalusi, et vees hakkama 
saada 

Mis on ujumisoskus ja miks see  oluline on?

Sissejuhatus



 hüppa üle pea vette

 uju 100 m rinnuli asendis

 sukeldu ja too käega põhjast ese

 püsi paigal puhates ja asendeid vahetades 3 minutit

 uju 100 m selili asendis

 välju veest

Ujumise osaoskused



 ülevaade hetkeolukorrast
 erinevate koostööpartnerite eesmärk 
 miks kõigile koolist ujumisoskus
 KOV võimalus lapsed ujuma õpetada
 praegune programm vs. uus programm
 väljakutsed ja võimalused

Teemad



2010-2016 on Eestis uppunud 17 põhikooli klassitäit inimesi, st 

415 inimest ehk

aastas keskmiselt 60 inimest ja 

4,47 inimest 100 000 elaniku kohta

2016. aastal 46 uppunut, igas maakonnas registreeriti
uppumine

Eestlaste ujumisoskus -
uppumissurmade kurb statistika (Päästeamet, 

Siseministeerium)



Eksperdid: 

uppumine on rahva turvalisusele suureks ohuks

Eestis, Lätis ja Leedus on uppumiste sagedus mitu
korda kõrgem kui teistes Põhja- ja Baltimere
regiooni maades.

Uppumisi 100 000 elaniku kohta aastas: 

Leedu 8.1, Läti 6.0, Rootsi 2.4, Poola 2.4, Norra 1.4 1.

1 http://www.who.int/violence_injury_prevention/global_report_drowning/en/

2 http://europe.ilsf.org/projects/beach-safety

Eestlaste ujumisoskus -
uppumissurmade kurb statistika (WHO)

http://www.who.int/violence_injury_prevention/global_report_drowning/en/
http://europe.ilsf.org/projects/beach-safety


Rahvusvahelised kogemused ja WHO raport: 
 parem ujumisoskus on kõige lihtsamini 

kättesaadav uppumissurmasid ennetav meede. 

(WHO ja International Life Saving Federations –
Uppumissurmade ennetamise strateegia alates
2015)

Riikides, kus on olemas ühtne kooliujumise 
programm ja õpetamise metoodika ning 
kehtestatud ujumisoskuse standard, on 
tunduvalt vähem uppumissurmasid.

Lahendus
Rahvusvaheline kogemus



Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2016-2019

Valdkondlikud strateegiad:

 Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030

 Siseturvalisuse arengukava 2015-2020

 Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020

 Päästeameti strateegia 2015-2025

Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, 

Rahandusministeeriumi, Päästeameti ja Eesti Ujumisliidu 
koostöös.

Lahendus
Eesti võimalus



Saime teada:
 üle poolte lastest ei oska ujuda, kuigi ise arvavad, et oskavad

 küsimusele “kas sa oskad ujuda” vastas jaatavalt 93,5% ehk 2179 
last, tegelikkuses puudub uuringu järgi ujumisoskus ca 50% 
lastest. 

Järeldus: lapsed hindavad oma oskusi üle ja ei oska ujuda vajalikul 
määral ega tajuda ka ohtu.

 üle poolte 5. klassi lastest ütlevad, et õpivad ujuma ise

 alla poolte 5. klassi lastest nimetavad kooli kohaks, kus nad on 
muu hulgas ka ujumist õppinud

Allikad:

 Päästeameti ja EUL korraldatud märgiujumiste tulemused 2014-2016 (osales üle
5000 lapse)

 Tallinna Ülikooli ja EULi küsitlus 2016.a (vastas 2331 5.kl õpilast 131-st koolist)

1.Olukord on kaardistatud
Mida arvavad lapsed?



Saime teada:

64% ujumisõpetajatest arvab, et lapsed ei omanda koolis
sellist ujumisoskust, millega saab hakkama ootamatus
olukorras vette sattudes

62% 7-18-aastaste lastega perede esindajatest hindab oma 
laste ujumisoskust kehvaks, sh. 1/4 ei oska üldse ujuda.

Kooli kohustuslikule ujumisõppele lisaks käib täiendavas 
ujumisõppes iga neljas laps kümnest.

Allikad:

 Kultuuriministeeriumi uuring 2014. a.,küsimustikule vastas 150 ujumisõpetajat

 Päästeameti veeohutuse kampaania märgatavuse uuring 2015.a.

1.Olukord on kaardistatud
Mida arvavad õpetajad?



 hüppa sügavasse vette
 uju 100 m rinnuli asendis
 sukeldu ja too käega põhjast ese
 püsi paigal puhates ja asendeid vahetades 3 

minutit
 seejärel uju 100 m selili asendis 
 välju veest

2.Ühtne arusaam ujumisoskuses –
Ujumisoskuse definitsioon



3. Raamat „Õpime ujuma “



4.Koolitused “Õpime ujuma” üle-eestiliselt



5.Lahendus

16.02.2017 Vabariigi Valitsuse otsus

eraldada  riigieelarvest alates 2018. aastast iga-
aastaselt 230 000 eurole täiendavalt üks miljon 
eurot, millega toetatakse ujumise algõpetus 
laiendamist ja metoodika uuendamist

Kehalise kasvatuse ainekava ümberkujundamine
liikumisõpetuseks

sh ujumise algõpetuse programmi uuendamine ja 
uute õpiväljundite kinnitamine õppekavasse alates
2018/2019 õppeaastast



Kohaliku omavalitsuse võimalus

kooliujumise korraldamine ja ujumisoskuse andmine 1.-3. 
klassi lastele alates 2018. aastast

tulumaksu laekumise kaudu täiendavalt 0,87 miljoni eurot

ülejäänud toetus tasandusfondi kaudu

KOV omaosalus hinnanguliselt 750 000 

rahastamise mudel võimaldab raha kasutada vastavalt iga
piirkonna eripära arvesse võttes

positiivsed näited



 kooliujumise tunnid on efektiivsemad:

1. kui neid annavad koos ujumistreener ja kooliõpetaja 

2. kui osaleb maksimaalselt 12 last grupis

3. kui lapsed on grupeeritud oskuste järgi

4. kui tunnid algavad võimalikult vara (1. klassis)

Kui on täidetud loetelu kolm esimest eeldust, siis 40 
ujumistunniga omandas 200 m ujumisoskuse >90 % lastest, 
25 m nõude täitsid 100% lastest

Kohaliku omavalitsuse võimalus



 uue ujumise algõpetuse programmi rakendamisele kaasaaitamine 
2018-2019 (teavitustöö ja nõustamine KOV-idele, koolidele, 
ujumistreeneritele ja –õpetajatele)

 “Õpime ujuma” koolitused koostöös Päästeametiga

 kaasaegsete metoodiliste õppevahendite väljatöötamine ja 
kättesaadavuse tagamine

 laste ujumisoskuse arengu ja õpetamise taseme üleriigiline pidev 
jälgimine ja analüüsimine (õpitulemuste tagasiside elektroonilise 
keskkonna vahendusel) 

 ujumise algõpetuse valdkonna kommunikeerimine ja koostöö 
partnerorganisatsioonidega veeohutuse ja liikumisharrastuse 
valdkondades

Eesti Ujumisliidu poolne tugi



Hetkel ujumise algõppes:

● eesmärk 25 m

● 1 õpetaja keskmiselt 16-24 last grupis 
tundide arv väga erinev ( isegi alla 10 ja 0 
tundi)

● keskmiselt 24 tundi

● tunnid basseinis kooli ajal

● hindamine igas koolis erinev

● metoodika igal pool erinev

● kooliujumise läbimine ei anna ülevaadet 
tegelikust ujumisoskusest

● lapsevanematele laste võimetest 
ülevaate andmine erinev  ja pigem 
puudulik

Uue programmi ettepanek:

● uus eesmärk. Õpiväljundid on oskused vees 
(kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, 
edasi liikumine)  ja lõpuks ujumisoskus ( definitsioon)

● 1 ujumisõpetaja ja 1 abijuhendaja ning maksimaalselt 
12 last juhendaja kohta grupis

● arvestuslikuks aluseks on 40 tundi

● laagri ja õues õppe võimalus

● hindamiseks on kehtestatud ühtsed kriteeriumid 

● kõigile on teada metoodika ja õpisisu, mis baseerub 
järk järgulisel edasiminekul, mis aitab jõuda
õppekavas kinnitatud õpieesmärgi ja õpiväljunditeni

● kooliujumise lõpus saame ülevaate iga  lapse 
ujumisoskusest ja saame koostada statistikat

● Vanem saab lapse oskustest ülevaate kursuse käigus, 
kui on saavutatud hõljumisoskus ja kursuse lõpus.

Ujumise algõpetuse programm
praegu ja alates 2018. aastast



Ujumise algõpetuse eesmärgist tulenevalt omandab 
õpilane mängulise tegevuse kaudu:

mitmekülgsed oskused vees ja veekogude 
läheduses toime tulla;

oskuse ületada veega seotud hirmud ja veest 
rõõmu tunda;

oskuse väärtustada ujumist ja tervislikku eluviisi 
elustiili osana.

Ujumise algõpetuse programmi 
eesmärgid kooliujumises



veega kohanemine e. veekeskkonnas mugavalt
tundmise oskus

sukeldumisoskus

hõljumisoskus

libisemisoskus

rinnuli ja selili asendis vee peal edasiliikumise 
oskus

Konkreetsed ja mõõdetavad õpiväljundid
kooliujumises



 ebaühtlased võimalused ja tingimused üle Eesti

 õpetajate puudus- koolitamine, õpetajate ja treenerite koostöö

 ujula kaugus koolist- laagrid, tsükliõpe

 tunniplaani mahutamine- laagrid, tsükliõpe

 basseiniaegade puudus – planeerimine, laagrid, tsükliõpe

 ujulate puudus - planeerimine, väljakutse teadvustamine

 sügavad basseinid- motiveerida algõpetuseks sobilike basseinide 
ehitamist. Hetkel on lahenduseks metoodika kohandamine, 
platvormid ja/ või ujuvust parandavad abivahendid. 

Väljakutsed



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?

KOVi enda küsimused ja mõtted

Võta ühendust Eesti Ujumisliiduga

www.swimming.ee

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


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

.

Oluline - et 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

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

