
EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA

KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE 
PROJEKT

Reele Remmelkoor

Eesti Olümpiaakadeemia tegevjuht

Eesti Olümpiaakadeemia

� Ajalugu:
�18.04.1989 – EOA 
asutamine vabatahtliku 
ühendusena

�10.12.1997 – EOK 
struktuuriüksus

�07.12.2009 – MTÜ EOA

�29.04.2010 – EOK liige 

� Liikmete arv: ~100

EOA missioon on olümpialiikumise 

edendamine Eestis:

noorte kaasamine olümpialiikumisse•

olümpismi ideede levitamine ja 
olümpiahariduse edendamine

•

akadeemilise diskussiooni algatamine ja 
edendamine olümpialiikumise olulistes 
küsimustes

•

EOA missioon
Olümpism

“Olümpism on elufilosoofia, mis ülendab ja 
ühendab keha, tahte ja vaimu omadused 
harmooniliseks tervikuks. Seostades sporti 
kultuuri ja kasvatusega, püüdleb olümpism 
sellise elulaadi poole, mis rajaneb jõupingutustes 
leitud rõõmul, heade eeskujude kasvatuslikul 
väärtusel ja üleüldiste eetiliste põhimõtete 
austamisel.”

“Olümpiaharta” põhialused, p.2

EOA haridusprojektide sihtrühmad
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Haridusprojektid koolidele

� Projekt “Kooliolümpiamängud” – alates 1997

� Projekt “Noorte sport ja aus mäng” – alates 1997

� Integratsiooniprojekt “Koos õppimises ja spordis” – 2009

� Integratsiooniprojekt “Meie spordisangarid – Eestimaa 
uhkus” – 2009

� Integratsiooniprojekt “Aus mäng Eesti spordis” – 2011

� Noorteprojekt “Väärtused spordis” – 2011 

� Haridusmaterjalid koolidele (käsiraamatud, näitused, 
videod, voldikud)



Projekt “Noorte sport ja aus mäng”

� Eesmärk: väärtustada 
ausust ja 
kaasvõistlejatega 
arvestamist noorte 
spordis 

� 2010: 8 avaldust ausalt 
ja spordimehelikult 
käitunud õpilaste kohta

� Võitja + 
tunnustusauhinnad

KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD (KOM)

�Õpilasi, õpetajaid ja vanemaid ühendav haridusliku 
orientatsiooniga, innustav ja arendav spordipidu, mis 
järgib nii oma vaimsuse, sisu kui ka rituaalide poolest 
Olümpiaharta põhimõtteid

MIKS KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD?
Kooliolümpiamängud:

�… selgitavad 
olümpiaidee olemust 
paljudes ainetundides

�… on terve kooli 
ühiseks spordipeoks

�… toovad 
olümpiamängud iga 
õpilaseni

KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD

a. Olümpiaharidusnädal:

� Kooliolümpiamängude 
Komitee loomine

� olümpialiikumise ajaloo ja 
tänapäeva tutvustamine 
erinevate ainetundides

� KOM maskoti konkurss
� olümpiateemaliste stendide 

koostamine
� olümpiateemalise viktoriini 

läbiviimine
� ausa mängu konkurss

b. Spordipidu:

� Avatseremoonia
osavõtjate paraad
avasõnad
KOM lipp ja hümn
KOM tule süütamine
sportlaste ja kohtunike vanne
Kultuuriprogramm

� Spordivõistlused

� Lõputseremoonia
KOM lõpukõne
olümpiatule kustumine
olümpiamängude lipu langetamine

KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE ARENG

1996: Esimesed KOM Patkülas

2004: Üle-eestilise KOM 
projekti algus (KOM-d 
toimusid 12 maakonnas)

2011: Korraldatud 232 KOM-d, 
KOM-d toimunud kõigis
Eesti maakondades

! KOM projekti valimine ROKi poolt maailma 20 
väljapaistvama olümpiaharidusprojekti hulka

KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE 
PROJEKTI ETAPID

1. Abi- ja õppematerjalide 
koostamine

2. Koolitusseminaride / KOM 
Foorumite läbiviimine

3. KOM projektikonkurss
4. Projektide hindamine
5. Parimate projektide 
toetamine

6. KOM läbiviimine koolides
7. Kokkuvõtete tegemine
8. KOM korraldanud koolide 
tunnustamine



ABI- JA ÕPPEMATERJALIDE 
KOOSTAMINE

� “Kooliolümpiamängude 
käsiraamat”

� “Olümpiateatmik” I - IV osa
�Õppevideo 
“Kooliolümpiamängud” (11 min)

� Rändnäitused:
� Olümpia ja mängud – pidu meis 
enestes

� Meie spordisangarid – Eesimaa uhkus
� Fair Play
� Kas usust piisab? Aus mäng Eesti 
spordis

KOOLITUSSEMINARID

� Eesmärk: EOA KOM 
projektiaasta kokkuvõtete 
tegemine ja parima praktika 
kaardistamine

� Ettekanded ja posterettekanded 
tegijatelt

� Rühmatöö: ettepanekud EOA-le 
KOM projekti tõhustamiseks

KOM PROJEKTIKONKURSS

� Kõikidele Eesti 
üldhariduskoolidele

� Projekte hindab 
ekspertkomisjon

� Hindamise kriteeriumid:

www.olympiaharidus.eu

� Parimaid projekte 
toetatakse rahaliselt

� Projektikonkursi 
tingimused EOA kodulehel

PROJEKTIDE HINDAMINE

Hindamiskriteeriumid:

� KOM 
olümpiaharidusnädala 
tegevus- ja ajakava

� KOM spordipeo tegevus-
ja ajakava

� KOM eelarve

PARIMATE PROJEKTIDE 
TOETAMINE

� Eesmäk: toetada 
kooliolümpiamängude 
läbiviimist erinevates 
maakondades

� Toetussumma suurus kuni 
639 eurot 

� 2004-2011 on EOA poolt 
toetatud 190 projekti (569 
kooli ja lasteaeda), kus on 
osalenud ca 73400 last

TÄIENDAV ABI KOM 
KORRALDAJATELE 

� Tasuta diplomid

� Kohtunike eraldusvestid

� Spetsiaalsed 
kooliolümpiamängude 
medalid

� Kooliolümpiamängude 
T-särgid 

� Ausa mängu auhinnad



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE 
TUNNUSTAMINE

Tunnustamise kriteeriumid:

� ava-, autasustamis- ja 
lõputseremoonia läbiviimine; 

� olümpiahümni, olümpiatule ja 
olümpiavande kasutamine; 

� ausa mängu printsiipidega 
arvestamine; 

� kultuuri- ja kunstiprogrammi 
sisukus. 

KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE ARV
2004-2011
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KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDES 
OSALENUD LASTE ARV
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KOKKUVÕTTEKS

� EOA KOM idee liidab 
olümpiahariduse ja 
olümpiatraditsioonid

� EOA toetab parimaid projekte 
rahaliselt Eesti Kultuurkapitali 
abiga

� Kooliolümpiamängude vahetu 
kogemus on jõudnud KOM 
projekti kaudu rohkem kui 
73400 lapseni

“Kooliolümpiamängud 

on suurepärased!“
(Liis, 7-aastane)

EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA TÄNAB:

�Kõiki kooliolümpiamängude korraldajaid
� Eesti Kultuurkapitali

� Eesti Olümpiakomiteed

� Haridus- ja Teadusministeeriumi

� Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutust Meie Inimesed

PALJU JÕUDU TEILE 
OMA KOOLI OLÜMPIAMÄNGUDE 

KORRALDAMISEKS!


