
Liikumisõpetus 
koolis ? 

K.Zilmer /22.04.2016 /EOA 

Liikumisõpetus ?! 
Kaarel Zilmer 

TLÜ  
Looduse ja Terviseteaduste Instituut 

 
Liikumisõpetaja aastast 1964, Ph.D 



Eesti Spordi arengukavast 2030 
lähtuvalt 

Liikumisõpetus 
koolis ? 

K.Zilmer /22.04.2016 /EOA 

•  4 aastat tagasi Eesti SK-l antud sõnum on jõudnud pärale ! 
•  2030.ni oodata ei saa, muu areng tingib muutusi ka KK-s 
•  LÕ – aga alustada koolides 2017.aastast alates 

 



Miks ja kuskohalt äkki - 
liikumisõpetus ? 

! Mille asemele ? 
! Mille pärast ? 
! Kas ainult 

sildivahetus ? 
! On see uus võimalus 

kk- le ? 
! Mida võtta ja mida 

jätta ? 
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Selge käsitlus  Soomest 

! 2 selget mõistet : 
! LIIKUNTA – liikumine (mistahes moel) 
! URHEILU – sport (misthes moel ) 
! Kehalisest ja kasvatamisest pole juttugi 

! Mõlemal on omad eesmärgid, rollid, sisu 
! Mõlemad täiendavad samas teineteist 
! Liikunta on –  laiem, kõigega seostuvam 
! Urheilu – kitsam , spesiifilisem 

Liikumisõpetus 
koolis ? 

K.Zilmer /22.04.2016 /EOA 



K.Zilmer /22.04.2016 /EOA 

Kehaline (?) kasvatus (?)

! Liigne rõhuasetus kehalisele (sportlikule) tegevusele

! Pisut ülepakutud rõhuasetus ka kasvatusele

! Tegelikult toimub sisuliselt ju liikumistegevuste õppimine 

( teadmised, oskused, harjumuse tekitamine)

! Seega võikski kehalise kasvatuse aine muutuda 

liikumisõpetuseks , nagu käsitleb seda ESAK 2030

! Annab suurema sidususe teiste ainetega (kõigiga, mis 

soodustavad ja täiendavad liikumisega kaasnevat)

! Mõtlemise / otsustamise / muutmise koht !

!  Paradigma muutus

! Parandaks hoiakuid liikumisharjumusse ja parandaks selle 

aine rolli õppeprotsessis

! Lisanduks ka seostatus rekreatiivse mõtteviisiga
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ÕPPEVÕIME 

Pere         Lähisuhted 

Ühiskond 

              ÕPPIMINE 
          Õppe keskkond 
      Õppe iseloom ja nõuded 
Õppe õhkkond ja organisatsioon 
 

             HINNANGUD 
Seisukohad         Motivatsioon 
 
              OSKUSED 

Toimetulek TERVIS Taastumine 

    Õppevõime MAJA (Rajalahti 2002, Zilmer 2005) 
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Õppe - ja töövõime  (ÕT)käsitlus 

! ÕT -  suutlikkus õppida/töötad 
! ÕT-d   soodustavad tegurid 

! Otstarbekas rütm / vaimne – kehaline tasakaal 
! Emotsionaalne huvitatus / taastumine 
! Aktiivne puhkus / liikumine 
! Meelelahutus / liikumine 

 Selge viide pidevale liikumisalase tegevuse     
vajadusele – mis on võimendumas 

liikumisharrastusena ka Eesti ühiskonnas  
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HEAOLU LAIEM 
MUDEL


Müller & Lanz - 
Kaufmann , 2001

Zilmer, 2005

ENESE

hoole


ÜHISKOND

KESKKOND(kool)

  VAIM

KEHATERVIS

TAASTUMINE
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! Esmalt - oma tervisliku seisundi isiklik 
tagamine,omavastutuse suurendamine 
(enesehoole) 

! Õppimise ning puhkuse tasakaalu leidmine 
! Vaimse,füüsilise, sotsiaalse heaolu seisundi 

saavutamine õpilase tasandil 
! Ühiskonna / kooli poolt pakutava kasutamine 
! Õppevõime taastamise küsimuste tõstatamine 
  kooli juhtkonna / KOV ees 
! EOA täitnud oma rolli hästi – õige suundumusega, 

kuid tulevikus tegutseda veel LÕ-t toetavamalt 

Õpilane ja õppevõime 



Liikumise meeldivus 
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Liikumisõpetuse eesmärgid ? 
! Isiklik rahulolu, mõnu- , aga  ka pingutusetunne

! Nauding mistahes aktiivsest ( kehalisest ) 

tegevusest

! Vaba ja sundimatu tegevusmiljöö 

! Individuaalsus kehalise koormuse valikul

! Vabadus ja võimalus kaaslaste ja seltskonna 

valikul ( eriti klassi- ja koolivälises olukorras )

! Võimalik pakkuda tööle tasakaalustavat tegevust

! Tekitada soov valitud tegevuste kordamiseks 



K.Zilmer /22.04.2016 /EOA 

Liikumisõpetus ja  tulem

! Nagu kogu muudel tegevustel, on ka 

liikumisõpetuse puhul tähtsaim - tulem

! Kindel hinnang just kasutatud vahendite ja 

tulemi vahekorras – efektiivsus – praegused 
2 tundi tuleks kasutada maksimaalselt


! “Tühja investeerida”, aega raisata  ei taha 
keegi ka liikumisõpetuses


! Liikumisharrastustegevused peaks olema 
mingi pikema ja suurema strateegia ( ehk 
isegi – kogu elukaare üks oluline) osa, 
lisades põhitegevusele oma mõju
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Liikumisõpetuse kõneisikud ? 
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! Õpilased  /  KK (LÕ ) õpetaja 
! Koolijuht 
! Lapsevanem 
!  KOV juht 
! TÜ,TLÜ jt.esindajad 
! EOK juhid, TK liige  N,  EOA  
!  HT minister/ koostöös teiste MIN-dega 
! EKSL 
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Lastega töö vajab … 
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Tänan ! 
Liikumismõnu kõigile ! 

Vajadusel kontaktid : 
kzilmer@tlu.ee 

Soovitan lugeda ja kasutada ka : 
www.suusatades.weebly.com 

 
 
 
 

 
 


