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Коhtla-Järve on suur tööstuskeskus, mis ,
asub Eesti kirdeosas ja kus elab 50 tuhat 

inimest.



Kohtla-Järvel on 8 kooli:
6 venekeelse õppekeelega kooli
1 eestikeelne ja 1 kakskeelne kool
Praeguse seisuga on 6 gümnaasiumi ja 2 põhikooliPraeguse seisuga on 6 gümnaasiumi ja 2 põhikooli
Kahe aasta pärast – 3 gümnaasiumi ja 5 põhikooli



Kohtla-Järve kehalise kasvatuse õpetajad on 
üh d d ül li li  i k i i  id  j hib ühendatud ülelinnalisse ainesektsiooni, mida juhib 

spordi peaspetsialist Kristiine Agu.



Meie eesmärgidMeie eesmärgid
• Iga lapse isiksuse harmooniline arendamine, nii füüsilise 

kui vaimse poole pealt.

• Propageerida õpilaste, lastevanemate ja linnaelanike 
hulgas tervislikke eluviise.

• Organiseerida laste klassivälist tegevust, kaasates ka 
lastevanemaid. Sellega tugevdada peresuhteid ja hoida 

l  ti t i l t t t t t  it t i  eemale antisotsiaalsetest tegevustest nagu suitsetamine, 
alkoholism, narkootikumid.

P l i id  lü i ä d  id id  äi d d  • Populariseerida olümpiamängude ideid, täiendada 
õpilaste teadmisi, laiendada nende silmaringi.

O id  j  k  k öök  õ k l i• Otsida ja kaasata koostööks mõttekaaslasi.



Meie eelisedMeie eelised

• Kehalise kasvatuse õpetajate sõbralik ja aktiivne 
meeskond.

i li j k li j h k• Linnavalitsuse ja kooli juhtkonna toetus.

Pid   t h  õ id  j  j d   • Pidev areng, tahe õppida ja jagada oma 
kogemusi.

• Maailma parimad õpilased.



Meie raskusedMeie raskused

• Riigi kõige suurem töötuse tase.

• Eesti keele õppimiseks loomuliku keskkonna 
d ipuudumine.



Meie partnerid

Lastevanemad ja kooli lõpetajad

Lasteaiad

Punane Rist

Päästeamet ja politseiPäästeamet ja politsei

Eesti Spordimuuseump

Eesti Olümpiaakadeemia



Tutvumine Eesti Olümpiaakadeemiaga toimus 2009.aasta suvel 
Narvas Ida-Virumaa venekeelsete koolide õpetajate kursustelp j

Eriti meeldis:

Vaadete sarnasusVaadete sarnasus

Suur töökogemus

Pühendumus

Sõbralikkus

Koostöö järgmisel kahel aastal Eesti Olümpiaakadeemiaga 
osutus  huvitavaks ja kasulikuks nii õpetajatele kui ka õpilastele.



Projekt«Meie spordisangarid – Eestimaa uhkus» Projekt Meie spordisangarid Eestimaa uhkus  
sai toredaks sündmuseks 

Kohtla-Järve Kesklinna ja Ülenurme gümnaasiumile.
See tähendas......



«Meie spordisangarid – Eestimaa uhkus»

Uusi sõpru

Ühist sportimist

Vene ja eesti keele õppimine



«Meie spordisangarid – Eestimaa uhkus»

Võimalus kohtuda Eesti 
olümpialastega ning esitada 
neile küsimusi

Koostöö kogemust avalikke 
esinemisi

Ekskursioon Eesti 
Spordimuuseumi



EOA Aastakonverents

Kogemuste vahetamineKogemuste vahetamine



EOA Suvesessioon

Huvitavad mõtted

d d dUued ideed



EOA Jalgrattaseminar

Tervislik eluviis

Koduümbruse 
tundamõppimine

Eneseületamine



Fotojahi kokkuvõtted 2009

Fotoralli 2010



Rainer Rohtla 
«Eesti rattarikkas» 2010«Eesti rattarikkas» 2010

Kooliprojekt 2011

«Jää rattal terveks»



KOHTLA-JÄRVE LINNA KOOLIDE KOHTLA-JÄRVE LINNA KOOLIDE 
SUVEOLÜMPIAMÄNGUD 2011



Projektijuht -Inna Mällo

Peakohtunik - Juri Blinov



Olümpiaharidusperiood
Ausa mängu konkurss

M k ti  l  j  d lit  k kMaskoti, logo ja medalite konkurss

Olümpiateemaline kunstikonkurss

Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva 
tutvustamise tunnid koolides

Olü i t li t  t did  Olümpiateemaliste stendide 
koostamine



Olümpiaharidusperiood

Muuseum tuleb külla



Olümpiaharidusperioodp p

Olümpiateemaline 
viktoriinviktoriin



Olümpiaharidusperiood

Eesti Spordimuuseumi 
külastamine



Osalejate sissemarss

Iga kooli esitles välja 
valitud maad



Osalejate sissemarss

Kohtla-Järve Kesklinna Kohtla Järve Kesklinna 
gümnaasium esitles Jaapanit.

Seda maad esitledes me otsustamise 
väljandada toetusi Jaapanile seoses j p

traagiliste sündmustega, mis seal 
toimusid



Avatseremoonia



Kokku võttis võistlustest osa üle 200 
kolmandate kuni üheksanda klasside õpilastkolmandate kuni üheksanda klasside õpilast.

Võistlusprogramm koosnes 9-st peatusest.



Kooliolümpiamängud andsid p g
lastele võimaluse:

• Tunda ennast ühe osana ülemaailmsest 
olümpialiikumisest.
S l it d  lü i ä d  id d j   ä  • Selgitada olümpiamängude ideed ja ausa mängu 
põhimõtteid.

• Armastada sporti• Armastada sporti.
• Muutuda sõbralikumaks.
• Teada saada palju uut ja huvitavatTeada saada palju uut ja huvitavat.
• Arendada loomingulist initsiatiivi ja 

organisatsioonilisi võimeid.g



Kas on vajalikud koolioümpiamängud?
Vaadake neid õnnelike nägusid  Vastus on ilmselge!Vaadake neid õnnelike nägusid... Vastus on ilmselge!



Koostöö tulemusedKoostöö tulemused

• Uued tutvused, uued ideed.Uued tutvused, uued ideed.
• Õpilaste aktiivne kaasamine klassivälisesse 

töösse, nende loominguliste ja füüsiliste oskuste 
d iarendamine.

• Uued metoodikad.
• Projektitöö kogemus• Projektitöö kogemus.
• Eesti keele õppimine.
• Kollektiivi ühtsus.
• Toetus
• Väga palju meeldivaid muljeid.



Tulevikuplaane
• Uute teadmiste omandamine.
• Omandatud teadmiste ja kogemuste kasutamine.
• Projektitegevuse arendamine.
• Vastastiku kasuliku koostöö jätkamine.
• Kooliolümpiamängude läbiviimine.



Tänan Tänan 
tähelepanu eesttähelepanu eest

Inna Sergejeva
sergejeva71@hot.eeg j @
kgfizra.blogspot.com


