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Moderaator: Mihhail Kõlvart – Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liige



Taust

• WHO: iga laps ja noor
aktiivselt liikuma igapäevaselt
vähemalt 60 minutit (WHO,
2010)

• Kehaliselt piisavalt aktiivsetel
lastel on paremad
tervisenäitajad, positiivsem
üldine enesehinnang, nende
tajutud elukvaliteet on
kõrgem, paremad
õppetulemused (Lonsdale et
al, 2013)



Taust

• 16% Eesti koolilaste tervisekäitumise uuringus vastanutest (11-15.a.)
tegelesid 7 päeval nädalas vähemalt tund aega päeva jooksul mõõduka
kehalise aktiivsusega (TAI, 2015)

• 26% lastest (10-17.a.) olid enda hinnangul vähemalt 6 päeval 60 minutit
kehaliselt aktiivsed (Tartu Ülikool, 2018)

• Liikumisanduritega mõõdetud uuringust selgus, et 28% 6-13. aastastest
õpilastest täidab soovistusliku liikumisaktiivsuse vähemalt 5 päeva nädalas
(Tartu Ülikool, 2015)

• Õpilasi, kes nii koolipäevadel vabal ajal peale kooli kui ka nädalavahetusel
vaatavad TV/DVD ja/või kasutavad arvutit alla kahe tunni päevas on 7% (TAI,
2015)



Taust
• Eesti spordiregistri andmetel osaleb

48% Eesti 5-19-aastastest lastest ja
noortest organiseeritud spordis
(Spordiregister, 2018)

• 60% õpilastest osaleb treeningutel
vähemalt ühe korra nädalas. Kolm
või rohkem korda nädalas osaleb
treeningutel 30% õpilastest (Tartu
Ülikool, 2015)

• 87% kehalise kasvatuse õpetajatest
vastab kvalifikatsiooninõuetele (EHI,
2015)

• Kehaline kasvatus on Eestis kehtivate
õppekavade alusel kohustuslik
õppeaine.



Lahendused

• Seada eestimaalaste füüsiline ja vaimne tervis riiklikuks prioriteediks: laste ja
noorte liikumisprogrammi arendamise ja rakendamise näol.

• Kujundada kehaline kasvatus nüüdisaegseks liikumisõpetuseks.

• Käivitada lisaks Tallinnale ka teistes suuremates linnades pilootprojektid
„Sport koolis“.

• Kõigile õpilastele tagada regulaarne liikumise- ja spordiõpetus (kehakultuur)
kogu õppeperioodi vältel.

• Tõsta lapsevanemate teadlikkust, et laste ja noorte tervisliku arengu huvides
ei tohiks päevane vaba aja ekraani aeg ületada 2 tundi.



Visioon

2035. aastaks saavutada Eestis olukord,

kus kõik kooliealised lapsed saavad

vajalikku soovituslikku

liikumiskoormust vähemalt 60 minutit

igal päeval ehk 7 tundi nädalas.
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