
Tänapäevaelu ei nõua inimestelt olulisi kehalisi pingutusi – juba maast-madalast juurdub 
väheliikuv eluviis. Eelöeldu taustal muutub eriti tähtsaks kooli kehalise kasvatuse kui 
kehalist haridust andva organisatsiooni roll. Kiirelt muutuvas ajas on möödapääsmatu, et 
aeg-ajalt üle vaadata kehtivad õppekavad – 2006.aasta märtsis moodustati töörühmad, 
kes vaataksid üle senikehtinud ainekavad ja vajadusel viiksid neisse 15.maiks 
2006.aastaks sisse parandused-täiendused.  
Kehalise kasvatuse ainekava koostavasse töörühma kuulusid kehalise kasvatuse 
õpetajad Ene Laanes Lähte Ühisgümnaasiumist, Mare Paist Tallinna Saksa 
Gümnaasiumist, Vaino Hussar Tartu Kesklinna Koolist ja siinkõneleja, Ülo Kurig Tallinna 
Saksa Gümnaasiumist, Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna õppejõud Kaja Haljaste, 
Leila Oja ja  Maret Pihu. Ainekava koostavat töörühma juhtis sporditeaduste magister 
Marion Piisang. Ainekava koostajate nimel tahan tänada ka paljusid abilisi kehalise 
kasvatuse õpetajate, treenerite ja spordialaliitude esindajate hulgast, kes andsid oma 
panuse ainekava kokkupanekul.  
 
Kehalise kasvatuse ainekava on senistel aruteludel saanud valdavalt positiivseid 
hinnanguid. Ainekava on põhimõtteliselt heaks kiitnud Eesti Kehalise Kasvatuse Liit ja 
kehalise kasvatuse riiklik ainenõukogu. Midagi „halba” pole ainekavast leidnud 
aiakirjanikudki - artiklid, kus kehalise kasvatuse ainekavast juttu on ilmunud 
„Päevalehes”(21.06.2006) ja „Postimehes” (14.10 2006)  
  
Siinkohal tutvustaksin ka kuulajatele mõnesid põhimõtted, millest kehalise kasvatuse 
ainekava koostajad lähtusid. 
 
• Kehaline kasvatus peab toetama õpilase isiksuse arengut 
Õppe eesmärkideks on kehaliselt aktiivse eluviisi tähtsuse mõistmine, spordialaste 
teadmiste ja sportimisoskuste omandamise kõrval ausa mängu põhimõtete väärtustamine, 
kaaslastesse lugupidava suhtumise kujundamine ja koostööoskuste omandamine 
 
• Kooli kehaline kasvatus peab olema kaasaegne, samas kandma edasi ka riigi 

kehalise kasvatuse ja sporditraditsioone; ainekava peab olema täidetav  
Ainekavas esitatud õppesisu on jaotatud kaheks – põhi- ja valikspordialadeks. Põhikoolis 
õpetatakse põhispordialasid 80% ja gümnaasiumis 50% ulatuses kehalise kasvatuse 
tundide  mahust. 
 
Põhispordialasid, milleks on läbi aegade Eestis koolides õpetatud ( traditsioonilised ) alad, 
tuleb õpetada kõikides koolides. Põhikoolis õpetatavateks põhispordialadeks on ( põhi- ja 
riistvõimlemine ) võimlemine, tants ja rütmika, kergejõustik, liikumis- ja sportmängud          
( jalgpall, korvpall ja võrkpall, millest õpetada tuleb vähemalt kahte ) ning talispordialadest 



suusatamine ja uisutamine, millest õpetada tuleb vähemalt ühte. Gümnaasiumis 
õpetatakse põhispordialadena võimlemist, kergejõustikku, sportmänge ja talialasid.  
 
Valikspordialade õpetamisel lähtuvad koolid oma võimalustest ( s.t. olemasolevatest 
sportimistingimustest ), kooli ja paikkondlikest sporditraditsioonidest, samuti õpilaste 
huvidest. Valikspordialade kaudu saab kehalist kasvatust mitmekesistada ja õpilastele 
uusi liikumisviise tutvustada ( kaasajastamine ).   
 
Ainekavas esitatud valikspordialade kõrval või asemel võib kool otsustada ka muude 
spordialade kasuks või kasutada valikspordialade õpetamiseks ettenähtud tunde 
(põhikoolis 20% ja gümnaasiumis 50% kehalise kasvatuse tundide mahust) 
põhispordialade täiendavaks õppeks.  
 
Kehaline kasvatus on õppeaine, mida ei saa õpetada ilma vajalikul tasemel materiaalse 
baasita. Ainekava realiseerimiseks on hädavajalik kohalike omavalitsuste mõistev 
suhtumine ja toetus koolidele nii põhi- kui valikspordialade õpetamiseks vajalike 
spordibaaside, -inventari ja vahenditega kindlustamisel.  
 
• Kooli kehalise kasvatuse tundides peavad õpilased õppima eluliselt tähtsaid 

liikumisviise 
Erinevalt senistest kehalise kasvatuse ainekavadest on ujumise ja orienteerumise õpe 
lahti kirjutatud kogu kooliaja ulatuses ( I-XII klassini ). Oleks vaja leida vahendeid, et 
ujumise kohustuslik õpe ei piirduks ainult I kooliastmega.   
 

• Riiklikust õppekavast (mille osa on ka kehalise kasvatuse ainekava) veel   
Praegune Hariduse ja Teadusministeerium loodab, et õppekava saaks hakata rakendama 
alates 1.septembrist 2007 ( enne peab Valitsus selle kinnitama ) – uuele õppekavale 
üleminek algab 1., 4., 7. ja 10. klassidest.  Suur kiirustamine ( mille pärast nii ainekava 
koostajaid, Hariduse- ja Teadusministeeriumi kui Riiklikku Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskust kritiseeritud on ) oli tingitud sellest, et lisaks riiklikule õppekavale 
taheti 2007.aasta 1.septembriks ette valmistada ka õpetajatele ja õpilastele vajalikud 
abimaterjalid (aineraamatud, õpikud, töövihikud jms sõltuvalt aine spetsiifikast). Et 
õppekava kinnitamine on seni edasi lükkunud ( käivitati täiendav arutelu ja ettepanekute 
tegemise voor ), pole saadud ka abimaterjalide ettevalmistamist alustada. Õppekava 
kinnitamise korral oleks vaja kõigi spordispetsialistide abi, et ette valmistada õpilasi ja 
õpetajaid abistavad kaasaegsed abimaterjalid. 
Ainekava koostajad loodavad spordialaliitude abile ka omapoolsete õppematerjalide 
koostamisel ning täienduskoolituste korraldamisel. 
 

TÄNAN TÄHELEPANU EEST ! 


