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1. Kooliolümpiamängude idee tutvustus

2. Eesti Olümpiaakadeemia toetus 
kooliolümpiamängude läbiviimiseks

3. Kooliolümpiamängude projektide konkurss

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 
ARENG

1996: Esimesed KOM 
Patkülas

2004: Üle-eestilise KOM 
projekti algus (KOM-d 
toimusid 12 maakonnas)

2010: Korraldatud 211 KOM-d,
KOM-d toimunud kõigis
Eesti maakondades. 

KOM PROGRAMM

I. Olümpiaharidusperiood

II. Spordipidu



KOM 
OLÜMPIAHARIDUSPERIOOD

• Kooliolümpiamängude Komitee loomine;

• olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva 

tutvustamine erinevates ainetundides;

• kooliolümpiamängude maskoti konkurss;

• olümpiatemaatiliste stendide koostamine;

• olümpiateemalise viktoriini läbiviimine;

• ausa mängu konkurss.

KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE 
KOMITEE LOOMINE

OLÜMPIALIIKUMISE AJALOO 
JA TÄNAPÄEVA TUTVUSTAMINE

KOOLI-
OLÜMPIA-
MÄNGUDE 
MASKOTI 
KONKURSS

OLÜMPIATEEMALISTE 
STENDIDE KOOSTAMINE

OLÜMPIATEEMALISE 
VIKTORIINI LÄBIVIIMINE



AUSA MÄNGU KONKURSS
Soovituslikult:

• sporditeemaline kirjanduskonkurss;

• sporditeemaline kunstikonkurss;

• kooliolümpiamängude diplomi, logo või 

medalite kujundamise konkurss;

• kohtumised tuntud sportlastega;

• kõige sportlikuma õpetaja konkurss 

(kehalise kasvatuse õpetajad ei osale);

• Eesti Spordimuuseumi külastamine.

KOHTUMISED TUNTUD 
SPORTLASTEGA

SPORDIMUUSEUMI 
KÜLASTAMINE

KOM SPORDIPIDU

I. Ava- ja lõputseremoonia

II. Spordivõistlused

AVATSEREMOONIA:

• Osavõtjate paraad;

• avasõnad;

• KOM avatuks kuulutamine;

• KOM lipp ja hümn;

• KOM tule süütamine;

• sportlaste ja kohtunike 
vanne;

• kultuuriprogramm.



SPORDIVÕISTLUSED:

Spordivõistluste täpse programmi koostab kool 
vastavalt võimalustele. 

Soovituslikult mitte-

traditsioonilised spordialad:

• käsikutega kaugushüpe;

• kilbijooks;

• köievedu;

• viimase mehe jooks;

• vägikaikavedu.

KA ÕPETAJATELE...

...JA LASTEVANEMATELE EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA 
TOETUS:

• Abi- ja õppematerjalid

• Koolitusseminarid 
õpetajatele

• Kooliolümpiamängude 
projektide toetamine

• Parimate projektide 
tunnustamine



PROJEKTIDE TOETAMINE: 
ABI- JA ÕPPEMATERJALID

• KOM reklaambuklett
• Käsiraamatud 
– Teeme oma kooliolümpiamängud
– Kooliolümpiamängude käsiraamat

• “Olümpiateatmik” I - IV osa
• Mobiilsed näitused 
– Olümpia ja mängud: pidu meis 
enestes

– Meie spordisangarid – Eestimaa 
uhkus

• Õppevideod 
– Aus mäng 
– Kooliolümpiamängud, 2 versiooni

PROJEKTIDE TOETAMINE: 
TÄIENDAV ABI 

• Tasuta diplomid

• Spetsiaalsed 
kooliolümpiamängude 
medalid

• Kohtunike eraldusvestid

• Kooliolümpiamängude 
T-särgid 

• Ausa mängu auhinnad

PROJEKTIDE TOETAMINE: 
TÄIENDAV ABI 

EOA KOM KONKURSS: 
Eesmärgid

• Toetada 

kooliolümpiamängude 

läbiviimist erinevates 

maakondades

• Tuua olümpiamängud 

kooli iga õpilaseni

EOA KOM KONKURSS: 
Kuidas konkursil osaleda?

• Konkursil võivad osaleda kõik Eesti 
üldhariduskoolid. 

• Konkursil osalemiseks tuleb koostada oma KOM 
programm ja eelarve ning täita KOM taotlus 
(www.olympiaharidus.eu).

• Dokumendid tuleb saata:

1) e-mailil info@olympiaharidus.eu

2) allkirjastatult: Eesti Olümpiaakadeemia, 

Jakobi 5-304, 51014 Tartu

EOA KOM KONKURSS: 
KOM programm

1. Projekti ja kooli nimetus

2. Detailne tegevuskava projekti etappide kaupa 

(olümpiaharidusperiood, spordipidu):

tegevuse nimetus

tegevuse sisu

ajaline kestvus

läbiviijad



EOA KOM KONKURSS: 
KOM projekti eelarve 

• olümpiaharidusperioodi läbiviimise kulud 

(erinevate konkurssidele vajalikud materjalid, 

medalid, jms);

• ava- ja lõputseremoonia korralduskulud 

(helitehnika rent, foto- ja videomaterjali 

tootmiskulud, tõrvikud, olümpiatuli, jms.);

• spordipeo korralduskulud;

• Eesti Spordimuuseumi külastamise kulud.

• NB! Projekti raames ei finantseerita töötasusid.

EOA KOM KONKURSS: 
Millal projektid saata?

• Kooliolümpiamängude projektide saatmise 

tähtajaks on 1. detsember 2010. 

• Tulemused teatatakse 21. detsembriks.

EOA KOM KONKURSS: 
Projektide hindamine

• Kõiki laekunud projekte hindab EOA 

juhatuse poolt valitud hindamiskomisjon.

• Hindamiskriteetiumid EOA kodulehel 
www.olympiaharidus.eu

• Parimate projektide teostamist toetatakse 

rahaliselt kuni 10 000 krooni ulatuses.

KOM TUNNUSTAMINE:

Tunnustamise aluseks on 

alljärgenvad kriteeriumid:

• olümpiaharidusnädala sisukus;

• ava-, autasustamis-, ja 

lõputseremoonia läbiviimine;

• kultuuri- ja kunstiprogrammid;

• ausa mängu printsiipidega 

arvestamine.

Edukalt KOM korraldanud koole tunnustab EOA 

vastava sertifikaadiga.

PALJU JÕUDU TEILE 
OMA KOOLI OLÜMPIAMÄNGUDE 

KORRALDAMISEKS!


