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Eesti Olümpiaakadeemia

• … asutati 18. aprillil 1989 Tartus 

• aadress: Rüütli 5, 51007 Tartu

• e-mail: info@olympiaharidus.eu

• koduleht: www.olympiaharidus.eu

• Facebook: Eesti Olümpiaakadeemia

• Youtube: Eesti Olümpiaakadeemia



EOA missioon on olümpialiikumise 

edendamine Eestis:

• noorte kaasamine olümpialiikumisse

• akadeemilise diskussiooni algatamine ja 
edendamine olümpialiikumise olulistes 
küsimustes 

• olümpismi ideede levitamine ja 
olümpiahariduse edendamine

Eesti Olümpiaakadeemia missioon



Coubertini olümpiaidee

Antiik-Kreeka kultuur:
mõistuse, keha ja 

vaimu harmooniline 
arendamine

Inglise haridussüsteem: 
iseloomu kasvatav 

sport, spordi ja 
mängude ühendamine

Keskaja rüütellikkus 
ehk aus võitlus: 

eetiline käitumine, 
kangelaslikkus

OLÜMPIA-

IDEE



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

Olümpismi otstarve on rakendada sport isiksuse 
harmoonilise arengu teenistusse, aidates seeläbi rajada 
inimväärikusele tuginev rahumeelne ühiskond.

Pierre de Coubertin



Olümpiahariduslikud väärtused

rõõm 
jõupingutusest aus mäng

üksteisest 
lugupidamine

püüd
täiuslikkuse 

poole

igakülgne 
harmooniline 

areng



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



Kooliolümpiamängude programm

I. Olümpiaharidusperioodi läbiviimine

II. Kooli spordipidu

www.olympiaharidus.eu



KOM näide: 

Tartu Helika lasteaed 

• 2015-16 õppeaasta moto: „Helika olümpiale!“

• Projekt oli suunatud lasteaed Helika lastele (130 last),
lastevanematele (~250) ja personalile (24), lasteaedade
Sass ja Karoliine 6-7-aastastele lastele (72 last)

• Projekti eesmärgid:

 Jätkata olümpiamängude traditsiooni

 Esinemis- ja võistlemiskogemus on lastes tekitanud 
positiivseid emotsioone ja julgust

 Lapsi, lapsevanemaid ja Helika töötajaid seovad 
ühised tegevused – osavõtt olümpiamängudest

 Lastel on teadmised “Ausa mängu” põhimõtetest



I. Olümpiaharidusperioodi tegevused



Joonistusnäitus „Minu pere sportimas“



Medalite valmistamine





Kohtumine Tiidrek Nurmega



Spordimuuseumi külastus



Päkapikkude jõulutrall 
Eesti Maaülikooli spordihoones



Lapsevanem tennise mängu õpetamas



II. Spordipidu

1. Ava- ja lõputseremoonia

2. Spordivõistlused



Osavõtjate paraad



EOA lipu heiskamine 



KOM tule süütamine



Sportlaste vanne



Kohtunike vanne



Kultuuriprogramm



Spordivõistlused



Kilbijooks



Kaarikusõit



Köievedu



Naisekandmine



Sumomaadlus



Täpsusvisked



Teatevõistlused

33



Meeskondlikud võistlused



Taliolümpia-alad



Triatlon



Puuetega laste kaasamine



Kõige sportlikuma õpetaja konkurss



Lastevanemate kaasamine



Autasustamine



Lõputseremoonia



3. KOM PROJEKTIKONKURSS

• Kõikidele Eesti 
üldhariduskoolidele

• Projekte hindab 
ekspertkomisjon

• Parimaid projekte 
toetatakse rahaliselt

• Projektikonkursi 
tingimused EOA kodulehel 
www.eoa.org.ee



4. PROJEKTIDE HINDAMINE

Hindamiskriteeriumid:

• KOM 
olümpiaharidusnädala 
tegevus- ja ajakava

• KOM spordipeo 
tegevus- ja ajakava

• KOM eelarve



5. PARIMATE PROJEKTIDE 

TOETAMINE

• Eesmärk: toetada 
kooliolümpiamängude 
läbiviimist erinevates 
maakondades

• Toetussumma suurus kuni 
10000 krooni 

• 2004-2008 on EOA poolt 
toetatud 128 projekti (281 
kooli ja lasteaeda), kus on 
osalenud ca 40000 last



PARIMATE PROJEKTIDE 

TOETAMINE
• Eesmäk: toetada 

kooliolümpiamängude 
läbiviimist erinevates 
maakondades

• Toetussumma suurus kuni 
639 eurot 

• 2004-2014 on EOA poolt 
toetatud 276 projekti (762 
kooli ja lasteaeda), kus on 
osalenud üle 98000 lapse



KOM PROJEKTIKONKURSS

• Kõikidele Eesti 
üldhariduskoolidele

• Projekte hindab 
ekspertkomisjon

• Hindamise kriteeriumid:

www.olympiaharidus.eu

• Parimaid projekte 
toetatakse rahaliselt

• Projektikonkursi 
tingimused EOA kodulehel



KOM PROJEKTIDE KONKURSS 2014
• Konkursi eesmärk: toetada kooliolümpiamängude läbiviimist 

erinevates maakondades ning tuua olümpiamängud kooli iga 
õpilaseni.

• Konkursil osalemiseks tuleb esitada:
1) kooliolümpiamängude lahtikirjutatud programm;
2) kooliolümpiamängude eelarve;
3) kooliolümpiamängude rahastamise taotlus.

• Tähtaeg: 11. detsember 2014. a.

• Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. detsembril 
2014. a.



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE 

PROJEKTI RAHASTAMISE TAOTLUS
• 1. Projekti nimetus

• 2. Kooli andmed (maakond, kooli nimi, postiaadress, e-mail)

• 3. Projektijuhi andmed (nimi, amet, postiaadress, e-mail, telefon)

• 4. Projekti koostööpartnerid

• 5. Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused

• 6. Projekti sihtrühm, selle arvuline suurus, projektiga haaratavate 
laste % õpilaste üldarvust 

• 7. Taotletav summa

• 8. Omafinantseerimine (summa)

• 9. Kaasfinantseerimine (summa)

• 10. Projekti üldmaksumus 

•



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE  

PROJEKTI  EELARVE 

1. Kululiigi nimetus

2. Kululiigi kulude koosseis

3. Taotletav summa

4. Kaasfinantseering

5. Kokku



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 

• 2004-2014 on EOA poolt 
toetatud 137 projekti (756 
kooli ja lasteaeda), kus on 
osalenud üle 92000 lapse



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 98000 
lapseni



RAHVUSVAHELINE TUNNUSTUS

• EOA 
kooliolümpiamängude 
projekt on valitud 
maailma 20 parima 
olümpiaharidusprojekti 
hulka

• Alates jaanuarist 2011 
esitletakse projekti ROKi 
kodulehel

http://www.olympic.org/estonia-school-olympic-games



TÄNAN TÄHELEPANU EEST!


