
 
 

 

Eesti Võimlemisliidu täiendkoolitus baaskoolituse raames (kõik võimlemisalad) 

1. osa 24-25. september 2022 
2. osa 15-16. oktoober 2022 
3. osa 5.november 2022 
 
Täiendkoolitus baaskoolituse raames on suunatud kõikide voimlemisalade treenerite, kes 
soovivad oma erialaseid teadmisi täiendada ning koguda seeläbi kutsekvalifikatsiooni 
täiendkoolitustunde. 
 
Koolitus toimub Tallinnas Reval Sport ruumides (Aia 20). 

Koolituspäevade orienteeruvad kellaajad on 09:30-18:00. Ajakavad täpsete kellaaegadega 
saadetakse osavõtjatele orienteeruvalt nädal enne koolitusosa algust. 
 

1.päev 24. september  (8 täiendkoolitustundi) 

• EOK kutsesüsteemi ja EEVL koolituse kodukorra tutvustamine (EEVL koolitajad Silja 

Siller 7. kutsetase ja Kadri Liivak 7. kutsetase)  

• Oskussõnavara ja harjutuste kirjeldamine (EEVL koolitaja Kadri Liivak 7. kutsetase)  

• Muusika ja liikumise seostamine tunnis (EEVL koolitaja Silja Siller 7. kutsetase)  

• Võimlemise organisatsiooniline struktuur (Natalja Inno, EEVL )  

• Tunnikonspekti koostamine, Võimlemise treeningtund, selle ülesehitus ja läbiviimise 

metoodikad Harjutuste klassifikatsioon (EEVL koolitaja Kai Tanni 6. kutsetase ) 

Praktilised tunnid (Reval Sport, Aia 20,Tallinn)  

• Rütmioskuse arendamine võimlemisharjutustega (EEVL koolitaja Kai Randrüüt 

5.kutsetase) 

 

2.päev 25.september (8 täiendkoolitustundi) 

Praktilised tunnid (Reval Sport, Aia 20,Tallinn)  

• Võimlemisharjutuste tehnika ja õpetamine algajatele. Põhiasendid. Kõnni- ja 

jooksuvormid, hüplemised ja hüpped (EEVL koolitaja Kersti Kull 6. kutsetase)  

• Üldkehalised harjutused (oma keha raskusega), võimlemisvahendeid kasutades 

(EEVL koolitaja Viktor Saaron 7. kutsetase)  

• Võimlemistreeningu soojendusosa läbiviimine ja juhendamine  

• Võimlemistreeningu juhendamine (EEVL koolitaja Kai Tanni 6. kutsetase) 

 

3.päev 15.oktoober (9 täiendkoolitustundi) 

Praktilised tunnid (Reval Sport, Aia 20,Tallinn)  



 
• Akrobaatilised harjutused algajatele: tehnika ja õpetamise metoodika, julgestamine ja 

abistamine, tõuke ja maandumise tehnika (EEVL koolitaja Viktor Saaron, 7.kutsetase) 

• Painduvus ja selle arendamine (EEVL koolitaja Kai Tanni ) 

• Tunni läbiviimise praktiline harjutamine (EEVL koolitaja Kai Tanni ) 

• Näidistreening, algajate treeningtund 

• Näidistreening, hüpete õppimine ja hüppevõime arendamine (EEVL koolitaja Evelin 
Daniel, 5.kutsetase) 

• Näidistreening, üldkehaline ettevalmistus (EEVL koolitaja Evelin Daniel, 5.kutsetase) 
 

4.päev 16.oktoober (9 täiendkoolitustundi) 

Praktilised tunnid (Reval Sport, Aia 20,Tallinn)  

• Võimlemisharjutuste õpetus algajatele- tehnika ja õpetamise metoodika. 
Lõdvestused, hood, lained, kallutused (EEVL koolitaja Kersti Kull ) 

• Klassikalise tantsu treeningtund algajatele (EEVL koolitaja Maarja 
Jaanovits,7.kutsetase) 

Teooria 

• Kavade koostamise alused (EEVL koolitaja Elina Gorelashvili,7.kutsetase) 

• Venitusharjutused lihashoolduseks (EEVL koolitaja Kristi Roosimägi, 7.kutsetase) 

Praktilised tunnid  

• Lihastegevus erinevate harjutuste sooritamisel (EEVL,koolitaja Riina Suhotsakaja-
Kajari, 7.kutsetase) 

• Venitusharjutused lihashoolduseks (harjutusvara erinevatele lihasrühmadele (EEVL 

koolitaja Kristi Roosimägi, 7.kutsetase) 

 

5.päev 5.november (8 täiendkoolitustundi) 

Praktilised tunnid vastavalt erialale 
 

Lisainfo: 

Koolituse maksumus on 100 € /päev, mis sisaldab ka õppematerjale. Koolituse maksumus 
tuleb tasuda vähemalt 1 päev enne koolituse algust ülekande teel Eesti Võimlemisliidu 
arveldusarvele EE142200221002104505 (selgitus koolitus, päev, osaleja nimi). Juhul, kui 
soovite koolituse eest tasuda arve alusel, palume see registreerimisvormil selgelt välja tuua.  
 
Koolitusele registreerimine on avatud kuni 23.september 2022 lingil: 
https://forms.gle/QWFPjBAaGuxvCUfU6 
 
Lisainfo: kersti@eevl.ee 

 

Eesti Võimlemisliit 

www.eevl.ee, @eestivoimlemine 

https://forms.gle/QWFPjBAaGuxvCUfU6
mailto:kersti@eevl.ee
http://www.eevl.ee/

