
UJUMISE ALGÕPETUS – SEPTEMBER 2020 

1. „Õpime ujuma“ koolitus Astangul 19.-20.2020 

Koolitus on täitunud – registreerunud 20 osalejat  

EELARVE ÕPIME UJUMA ASTANGU 19.-20.10.2020 

KULUD KOKKU 1 417 € 
 

TULUD KOKKU 3 100 € 
 

 
KASUM 1 683 €  

 

2. „Õpime ujuma 2“ koolitus Astangul 21.10.2020 

Koolitusele on registreerunud 10 osalejat (prognoos max 20 osalejaga) 

EELARVE ÕPIME UJUMA 2 ASTANGU 21.10.2020 

KULUD KOKKU 744 € 
 

TULUD KOKKU 2 100 € 
 

 

KASUM 1 356 €  

 

3. „Drowning prevention and Learn to Swim“ Läti Ujumisliidu korraldatud online konverentsil 

osalemine 29.09.2020 – Learn to Swim Estonian success story 

 

4. Kohtumine Karol Kovaneni ja Kregor Zirkiga 02.09.2020 

Reklaamida uuesti ujumise algõpetuse olulisust ja ujumisoskuse definitsiooni, teha koolides 

infopäevi koos Kregoriga. Planeerida uut reklaamkampaaniat (uued plakatid) ja telereklaami – 

Õhtusaade, Ringvaade, videod, et meediakajastus jõuaks rohkemate inimesteni. Eesmärk oleks 

tutvustada kooliujumine.ee ja ujumiskursus.ee olevaid videoid, et lapsevanemad saaksid oma 

lapsi kooli ujumistundides toetada või koroona ajal ära jäänud tunde järele teha ja 

kindlustada, et tema laps omandab ujumisoskuse. 

 

5. Reklaamida ”Veega sõber” ujumismütse, märgiujumisi ja parima ujumisoskusega klassi 

kampaania jätkamine. 

 

6. Koroona ajal ära jäänud kooliujumistundide korraldamine ja andmete märkimine EHIS-esse – 

mida peaks tegema ärajäänud ujumistundidega ja kui kaua on aega märkida EHIS-esse andmeid 

kooliujumise õpitulemuse kohta esimeses kooliastmes. Millal saame EHIS-est ujumistulemuste 

andmed? 

 

2020 II poolaasta tööplaan: 

1. KOOLITUSED: 

https://proswim.ee/toode/proswim-ujumismuts-veega-sober-punane/


 „Õpime ujuma“ ja „Õpime ujuma 2“ koolituse korraldamise vajadus vastavalt soovijatele 

peale oktoobri koolitusi II poolaastal (november-detsember)? 

 Veeohutuse koolitused ja veeohutuse osa edasiarendamine kooliujumises –  

Riita Vienola - Finnish Swimming Teaching and Lifesaving Federation, veeohutuse ja 

ujumise algõpetuse rahvusvaheline ekspert ja praktik. Korrata 2019 toimunud koolitust 

Veeohutuskoolitus - "Efektiivne ja mitmekülgne ujumise algõpetus". 

 (Spordikoolituse ja -Teabe SA 2020 treenerite täiendkoolituse toetuse taotlemine). 

2. EHISE ANDMETE ANALÜÜS - EHISe andmete analüüsiks ja järelduste tegemiseks süsteemi 

loomine (analüütika programmi soetamine ja käivitamine). Tulemuste põhjal tegevuskava 

koostamine. Heleni pakkumusega edasiminek ja rahastuse leidmine (21 000€). 

3. Korrata Kultuuriministeeriumi küsimustik 2014a õpetajatele - uus küsimustike laiali saatmine, 

mis on analoogne 2014. aastal läbiviiduga ning eelmisega võrreldav, et hinnata arengut peale 

2018.a uue õppekava kehtestamist.  

4. Terviseameti trükised 2015.a uuendus ja levitamine EUL infokanalite kaudu 

 Kloor basseinivees 

 Basseinivesi  

5. Ujumise õppekava kohandamine erivajadusega lastele – kas oleks vaja muuta/kohandada 

riiklikku ujumise õppekava erivajadusega lastele? Erivajadusega laste õpetamise kogemusega 

spetsialistide kaasamine (vajadusel seminari korraldamine), probleemi kaardistamine ja 

tegevuskava koostamine. 

 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/content-editor/vanaveeb/Keskkonnatervis/ktuk/Basseinivesi_kloor_flaier.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/content-editor/vanaveeb/Keskkonnatervis/ktuk/Basseinivesi_flaier.pdf

