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EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA

•18.04.1989 – EOA asutamine 
vabatahtliku ühendusena

•10.12.1997 – EOK 
struktuuriüksus

•07.12.2009 – MTÜ EOA
•29.04.2010 – EOK liige



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



EOA haridusprojektide sihtrühmad
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Haridusprojektid koolidele

• Projekt 
“Kooliolümpiamängud”

• Projekt “Noorte sport ja aus 
mäng”

• Haridusmaterjalid koolidele 
(käsiraamatud, videod, 
voldikud)



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.



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE 
PROJEKT

Projekti eesmärgid:
• olümpiaideede 

tutvustamine
• harmooniliste isiksuste 

kasvatamine
• spordi 

populariseerimine
• kehalise kasvatuse 

tundide 
mitmekesistamine



MIKS KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD?

Kooliolümpiamängud:
•… selgitavad 
olümpiaidee olemust 
paljudes ainetundides

•… on terve kooli ühiseks 
spordipeoks

•… toovad 
olümpiamängud iga 
õpilaseni



EOA KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTI 14. 
AASTA

•Kooliolümpiamängude projektide konkurss
•Projektide hindamine ja toetamine
•Kooliolümpiamängud 02.03.-08.09.2017
•Kokkuvõtted ja arutelu KOM Foorumil 27.10.2017
•Parimate projektide tunnustamine EOA 

aastakonverentsil aprill 2018



Kooliolümpiamängud 2017 arvudes

• 17 projekti
• 8 maakonda
• 102 kooli
• 5596 last.
• 2 kooli ilma EOA rahalise toeta



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTIDE
HINDAMINE JA TOETAMINE

• 5-liikmeline hindamiskomisjon
•Hindamise kriteeriumid: 
www.olympiaharidus.eu

•Toetuse suurus: maksimaalselt 640 eurot
•Toetusfond kokku 10000 eurot



KOM PROJEKTIDE KONKURSS 2018

• 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: 1. detsember 2017. a.
• Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 22. detsembril 2017. a.



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE IDEE

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
Kõiki õpilasi kaasavad ning õpilaste erinevaid 
võimeid arvestavad

• Lõputseremoonia
KOM lõpukõne
olümpiatule kustumine
olümpiamängude lipu langetamine
KOM lõppenuks kuulutamine



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD: KORRALDUS

• Idee tutvustus, eesmärgid, koostöö, ülesannete delegeerimine
• KOM nimi (läbiv teema), vastavad konkursid ja spordialad
• Riikide moodustamine (klassi- või sega võistkonnad)
• Tseremooniad (ava-, autasustamis- ja lõputseremoonia)
• Külalised (sportlased, vallatöötajad, lapsevanemad)
• (Meedia)kajastus, EOA logo kasutamine



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE TUNNUSTAMINE

Tunnustamise kriteeriumid:
• ava-, autasustamis- ja
lõputseremoonia läbiviimine;
• olümpiahümni, olümpiatule ja
olümpiavande kasutamine;
• ausa mängu printsiipidega
arvestamine;
• kultuuri- ja kunstiprogrammi
sisukus.



EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA TÄNAB:

• Kõiki kooliolümpiamängude 
korraldajaid
• Eesti Olümpiakomiteed
• Eesti Kultuurkapitali
• Olümpiasolidaarsusfondi



PALJU JÕUDU TEILE 
OMA KOOLI OLÜMPIAMÄNGUDE 
KORRALDAMISEKS!



EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA
KONTAKTID

• Aadress: Rüütli 15, 51007 Tartu
• Koduleht: www.olympiaharidus.eu
• e-mail: info@olympiaharidus.eu
• Facebook: Eesti Olümpiaakadeemia
• Youtube: Eesti Olümpiaakadeemia


