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Eesti Olümpiaakadeemia: KKK
 Ajalugu:
18.04.1989 – EOA 

asutamine vabatahtliku 
ühendusena

10 12 1997 EOK10.12.1997 – EOK 
struktuuriüksus

07.12.2009 – MTÜ EOA
29.04.2010 – EOK liige 

 Liikmete arv: ~100



EOA missioon on olümpialiikumise

EOA missioon
EOA missioon on olümpialiikumise 

edendamine Eestis:

noorte kaasamine olümpialiikumisse•
olümpismi ideede levitamine ja 
olümpiahariduse edendamine

•

k d ili di k i i l i jakadeemilise diskussiooni algatamine ja 
edendamine olümpialiikumise olulistes 
küsimustes

•

küsimustes



Olümpism

“Olümpism on elufilosoofia, mis ülendab ja 
ühendab keha tahte ja vaimu omadusedühendab keha, tahte ja vaimu omadused 
harmooniliseks tervikuks. Seostades sporti 
kultuuri ja kasvatusega püüdleb olümpismkultuuri 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



Olümpiahariduslikud väärtused

rõõm 
jõupingutusest aus mäng üksteisest 

lugupidamine

püüd
täiuslikkuse

igakülgne 
harmoonilinetäiuslikkuse 

poole
harmooniline 

areng



EOA h id j ktid iht üh dEOA haridusprojektide sihtrühmad
RahvusvahelineRahvusvaheline
koostöö

Koolid Sportlased

Haridus-

Ülik lid T id

projektid
Ülikoolid Treenerid

Ühiskond



Rahvusvaheline koostööRahvusvaheline koostöö
 Koostöö Soome Läti ja Leedu Koostöö Soome, Läti ja Leedu 

olümpiaakadeemiatega
SOA-ga ühiste kooliolümpiamängude g p g

korraldamine alates 2000
 Koostöö Rahvusvahelise Pierre de Coubertini 

K itKomiteega
Eesti koolide õpilaste lähetamine 

rahvusvahelistele Pierre de Coubertinirahvusvahelistele Pierre de Coubertini 
noortefoorumitele – alates 1999

 Koostöö ROAgag
osavõtt ROA seminaridest



Koostöö ROA-ga

 ROA sessioon rahvuslikele 
olümpiaakadeemiatele ja olümpiakomiteedele 

 ROA noortesessioon 
 ROA sessioon kehakultuuriinstituutide töötajatele
 ROA kraadiõppe seminar
 ROA magistriõppeprogrammg pp p g
kandidaadid ROA magistriõppeprogrammile 

(Liis Kaibald, Signe Valgemäe, Ann Anton)



Olümpiaharidus ühiskonnas

 EOA suvesessioonid
 EOA aastakonverents 
 Klubiõhtud
 Publikatsioonid
 OlümpiaharidusportaalOlümpiaharidusportaal



EOA haridusportaal

www.olympiaharidus.eu



Olümpiaharidus sportlastele jaOlümpiaharidus sportlastele ja 
treeneritele

 Olümpiamängude-järgsed p g j g
arutelukonverentsid – alates 
1992

 Sportlaste kaasamine Sportlaste kaasamine 
haridusprojektidesse 
(seminarid, KOM, ( , ,
integratsiooniprojektid)

 Haridusmaterjalid



ArutluskonverentsArutluskonverents
“Mida õpetas Vancouver 2010?”p

 Kristina Šmigun-Vähi 
 Peeter Kümmel
 Peep Pahv
 Anna Levandi
 Mati Alaver
 Siim Sukles
 Mart SiimanMart Siiman



EOA haridusmaterjalid
 Sari “Olümpiateatmik” 
2002 2006 20082002, 2006, 2008, 

2010
 Sisaldab lühiülevaadet Sisaldab lühiülevaadet 

olümpiamängude ajaloost, 
olümpialiikumisest,p
olümpismi põhimõtetest 
jpm.



K töö T t Ülik liKoostöö Tartu Ülikooliga
 Olümpismi temaatika 

integreerimine TÜ KKT 
õppekavadesse

 Loengusari Tartu Kivilinna 
Gümnaasiumi spordiklassile

 Esseekonkursid kandidaatideEsseekonkursid kandidaatide 
leidmiseks ROA 
noortesessioonidele

 Noorte spordiajaloo konverentsid Noorte spordiajaloo konverentsid

 Teoksil: ühise teaduskonverentsi 
korraldamine 2012



Prof. Atko-Meeme Viru stipendium
 Eesmärk: noorte  

sporditeadlaste 
innustamineinnustamine

 Asutajad: Eesti Olümpia-
akadeemia ja Neinar Selij

 Suurus: 2 000 eurot
 Esimene stipendiaat: TÜ

spordipedagoogika ja 
treeninguõpetuse instituudi 
noorteadlane Jarek Mäestu



Koostöö Eesti Spordimuuseumiga

 Rändnäitus "Olümpia ja 
mängud: pidu meismängud: pidu meis 
enestes"

 Tutvustab olümpismi 
põhitõdesid ja neidpõhitõdesid ja neid 
väärtushinnanguid, mille 
eest olümpialiikumine hea 

i bseisab. 



K töö E ti S di iKoostöö Eesti Spordimuuseumiga
 Näitus "Meie spordisangarid Näitus Meie spordisangarid -

Eestimaa uhkus"
 Kakskeelne
 Tutvustab meie spordi 

suurkujusid läbi aegade, 
propageerides samal ajal läbi p p g j
persoonilugude üldiseid 
positiivseid väärtusi nagu 
tahtejõud, sihikindlus, koostöö, j , , ,
avatus jne.

 Näitusele on valitud 12 sportlast 
või spordiperekondavõi spordiperekonda. 



K töö E ti S di iKoostöö Eesti Spordimuuseumiga

 Näitus “Fair Play"
 Kakskeelne.
 Tutvustab ausa mängu 

põhitõdesid spordis, mõiste aus 
mäng (fair play) päritolu ja 
kujunemist, pajatab tuntud ja 
vähemtuntud ausa mängu 
lugusid maailma spordiajaloost g p j
ning annab ülevaate sellest, mida 
tehakse ausa mängu 
propageerimiseks Eestis.p p g



Koostöö Eesti Spordimuuseumiga
 Uus projekt: G. Hackenschmidti nimelise 

raamatuauhinna väljaandmine
 ...



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” 2009uhkus  – 2009
 Integratsiooniprojekt “Aus mäng Eesti spordis” – 2011
 Noorteprojekt “Väärtused spordis” – 2011Noorteprojekt Väärtused spordis  2011 
 Haridusmaterjalid koolidele (käsiraamatud, näitused, 

videod, voldikud)



Kooliolümpiamängude areng
1996: Esimesed KOM Patkülas1996: Esimesed KOM Patkülas

2004: Üle-eestilise KOM 
j kti l (KOM dprojekti algus (KOM-d 

toimusid 12 maakonnas)

2011: Korraldatud 230 KOM-d, 
KOM-d toimunud kõigis
Eesti maakondadesEesti maakondades

! KOM j kti li i ROKi lt il 20! KOM projekti valimine ROKi poolt maailma 20 
väljapaistvama olümpiaharidusprojekti hulka



EOA h id t j lidEOA haridusmaterjalid

 KOM õppefilm
 Eesmärk: tutvustada 

kooli olümpiamängudekooli-olümpiamängude 
ideed

 Materjalid filmitud 8 kooli 
lü i ä d lolümpiamängudel

 Kolmes keeles (eesti, 
inglise vene)inglise, vene) 

 Pikkus: 11 minutit



Projekt “Noorte sport ja aus mäng”
 Eesmärk: väärtustada 

ausust ja 
kaasvõistlejatega 
arvestamist noorte 
spordis p

 2010: 8 avaldust ausalt 
ja spordimehelikult 
käitunud õpilaste kohtakäitunud õpilaste kohta

 Võitja + 
tunnustusauhinnad



EOA seminarEOA seminar 
“Olümpiahariduse 

väärtused ja võimalused”

 Aeg: 18.-25.09.2011
 Koht: Ateena – Nemea – Olümpia
 I 1998
 II 2002
 III 2007
 IV 2011



Seminari eesmärgid:
 täiendavad teadmised olümpialiikumise ajaloo ja

filosoofia paremaks mõistmiseks ja tundmaõppimiseks; 
 tutvustada olümpiamängude hälli iidset Olümpiat oma tutvustada olümpiamängude hälli - iidset Olümpiat oma

antiikstaadioniga ning nende jätkuvat ajalugu Olümpia
muuseumites, Nemeas ning Ateenas;

 jagada seniseid kogemusi olümpiahariduses ning 
arutleda olümpiahariduse edendamise võimalustest;
t ge dada harid slikk koostöö õrg stikk tugevdada  hariduslikku koostöövõrgustikku;

 tutvustada lähemalt ROA tegevust ning arendada
koostööd ROAga.g



Kes on osalejad?
 KOM 
 OlümpiasportOlümpiasport
 EOK
 SpordiajakirjandusSpordiajakirjandus
 Kultuur ja haridus
 Sporditeadusp
 Spordiorganisatsioon/alaliit
 EOA juhatusj



Eesti Olümpiaakadeemia tänab:

 Eesti Kultuurkapitali Eesti Kultuurkapitali
 Eesti Olümpiakomiteed
 Tallinna Sadamat Tallinna Sadamat



 Tere tulemast!


