
EOA KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD 2011 
 

Kooliolümpiamängud on õpilasi, õpetajaid ja vanemaid ühendav haridusliku 
orientatsiooniga, innustav ja arendav spordipidu, mis järgib nii oma vaimsuse, sisu kui ka 
rituaalide poolest Olümpiaharta põhimõtteid. 
 
Kooliolümpiamängude idee teostamise hõlbustamiseks on Eesti Olümpiaakadeemia alates 
2004. aastast korraldanud KOM projektide konkursse, mille parimaid on toetatud ka 
rahaliselt. Lisaks tunnustame edukalt kooliolümpiamänge läbi viinud koole nummerdatud 
sertifikaadi ja auhinnaraamatuga. Tunnustamise kriteeriumiks on EOA poolt väljatöötatud 
kooliolümpiamängude põhimõtete järgimine: 

• erinevate ainete lõimimine ja mitmesuguste konkursside läbiviimine 
kooliolümpiamängude olümpiaharidusperioodil; 

• Olümpiaharta reeglite järgimine kooliolümpiamängude spordipeo ava-, autasustamis- 
ja lõputseremooniatel; 

• võimalikult paljude õpilaste kaasamine kooliolümpiamängude tegevustesse; 
• ausa mängu printsiipidega arvestamine. 

Seni on Eesti Olümpiaakadeemia poolt välja antud 211 koliolümpiamängude sertifikaati.  
 
2011. a. korraldati Eesti Olümpiaakadeemia kooliolümpiamängude projektide konkursi 
kaudu 19 kooliolümpiamängud, milles osalevate koolide arv oli 57 ning laste arv 9422. 
 
Eesti Olümpiaakadeemia avaldab tunnustust oma kooli olümpiamängude korraldamise 
2011. aastal eest järgmistele koolidele: 
 
•  Kiigemetsa Kool - oma kooli VI olümpiamängud (7.-11. veebruar 2011) - Tuijo Küüts  
•  Vastseliina Gümnaasium - Kagu Nurga Koolide taliolümpiamängud (8. veebruar 2011) - 
Ülle Sõna, Kristel Rebane, Madis Kivila, Uuno Ruus  
•  Tornimäe Põhikool (22. veebruar 2011) - Margo Rüütel  
•  Kullamaa Keskkool (22.-23. veebruar) - Mai Jõevee  
•  Pärnu Kuninga Tänava Põhikool (14. mai 2011) - Ulvi Lutoškin  
•  Nõo Raalgümnaasium - oma kooli VII olümpiamängud (19. mai 2011) - Mart Mäerand  
•  Tallinna Kivimäe Põhikool ja Tallinna Nõmme Gümnaasium - Nõmmekivi 
kooliolümpiamängud (24. mai 2011) - Maarika Laiv, Asta Jänese  
•  Narva Soldino Gümnaasium (24.-27. mai 2011) - Jelena Vassiljeva  
•  Puiatu Lasteaed-Kool - Pärsti valla koolide antiikolümpiamängud (26. mai 2011) - Aune 
Varik, Ave Orav  
•  Nõva Põhikool (26. mai 2011) - Virve Tauts  
•  Väike-Maarja Gümnaasium (30.-31. mai 2011) - Egne Liivalaid  
•  Kildu Põhikool - "Sookollide olümpiamängud" (30.-31. mai 2011) - Malle Poska  
•  Tartu Lasteaed Kivike (31. mai 2011) - Ülle Tamm  
•  Vändra Gümnaasium - oma kooli II olümpiamängud (31. mai 2011) - Margit Kadak  
•  Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium - Kohtla-Järve linna koolide olümpiamängud (1. juuni 
2011) - Inna Mällo  
•  Taebla Gümnaasium (1.-3. juuni 2011) - Aigi Pardel  
•  Orissaare Gümnaasium - oma kooli IV olümpiamängud (2. juuni 2011) - Mare Noot  
•  Pöide Vallavalitsus - Saaremaa kodutütarde kooliolümpiamängud (3. september 2011) - 
Raili Nõgu  
•  Jõhvi Vene Gümnaasium (16. september 2011) - Viktor Predbannikov 


