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Eesti OlümpiaakadeemiaEesti Olümpiaakadeemia



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 g

olümpiaidee olemust 
paljudes ainetundides

 … on terve kooli 
ühiseks spordipeoks

 … toovad 
olümpiamängud iga 
õ il iõpilaseni



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDKOOLIOLÜMPIAMÄNGUD

a. Olümpiaharidusnädal: b. Spordipidu:p

 Kooliolümpiamängude 
Komitee loomine

 Avatseremoonia
osavõtjate paraad
avasõnad

 olümpialiikumise ajaloo ja 
tänapäeva tutvustamine 
erinevate ainetundides

avasõnad
KOM lipp ja hümn
KOM tule süütamine

l j k h ik
 KOM maskoti konkurss
 olümpiateemaliste stendide 

koostamine

sportlaste ja kohtunike vanne
Kultuuriprogramm
 Spordivõistlusedoosta e

 olümpiateemalise viktoriini 
läbiviimine

 ausa mängu konkurss

Spordivõistlused

 Lõputseremoonia
KOM lõpukõneausa mängu konkurss
olümpiatule kustumine
olümpiamängude lipu langetamine



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE 
PROJEKTI ETAPID

Abi j õ j lid1. Abi- ja õppematerjalide 
koostamine

2. Koolitusseminaride / KOM2. Koolitusseminaride / KOM 
Foorumite läbiviimine

3. KOM projektikonkurss
4. Projektide hindamine
5. Parimate projektide 

toetaminetoetamine
6. KOM läbiviimine koolides
7. Kokkuvõtete tegemineg
8. KOM korraldanud koolide 

tunnustamine



KOM PROJEKTIKONKURSS

 Kõikid l E ti Kõikidele Eesti 
üldhariduskoolidele

 Projekte hindab Projekte hindab 
ekspertkomisjon

 Hindamise kriteeriumid: Hindamise kriteeriumid:
www.olympiaharidus.eu

 Parimaid projekte Parimaid projekte 
toetatakse rahaliselt

 Projektikonkursi Projektikonkursi 
tingimused EOA kodulehel



KOM PROJEKTIDE KONKURSS 2013

 Konkursi eesmärk: toetada kooliolümpiamängude 
läbiviimist erinevates maakondades ning tuua 

lü pi ä d k li i õpil iolümpiamängud kooli iga õpilaseni.
 Konkursil osalemiseks tuleb esitada:

1) kooliolümpiamängude lahtikirjutatud programm;1) kooliolümpiamängude lahtikirjutatud programm;
2) kooliolümpiamängude eelarve;
3) kooliolümpiamängude rahastamise taotlus.

 Tähtaeg: 1. detsember 2012. a.

 Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 21. detsembril 
2012.a.



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDEKOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE 
PROJEKTI RAHASTAMISE TAOTLUS
 1 Projekti nimetus 1. Projekti nimetus
 2. Kooli andmed (maakond, kooli nimi, postiaadress, e-mail)

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

 4. Projekti koostööpartnerid
 5 Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused5. Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused
 6. Projekti sihtrühm, selle arvuline suurus, projektiga 

haaratavate laste % õpilaste üldarvust p
 7. Taotletav summa
 8. Omafinantseerimine (summa)
 9. Kaasfinantseerimine (summa)
 10. Projekti üldmaksumus 



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE  
PROJEKTI EELARVEPROJEKTI  EELARVE 

 1. Kululiigi nimetus
 2. Kululiigi kulude koosseis
 3. Taotletav summa
 4. Kaasfinantseering
 5. Kokku



PROJEKTIDE HINDAMINE

Hindamiskriteeriumid:
 KOM 

olümpiaharidusnädala 
tegevus ja ajakavategevus- ja ajakava

 KOM spordipeo tegevus-
ja ajakavaja ajakava

 KOM eelarve



PARIMATE PROJEKTIDEPARIMATE PROJEKTIDE 
TOETAMINE

 Eesmäk: toetada 
kooliolümpiamängude p g
läbiviimist erinevates 
maakondades

 Toetussumma suurus kuni 
639 eurot 

 2004-2012 on EOA poolt 
toetatud 113 projekti (668 
k li j l t d ) kkooli ja lasteaeda), kus on 
osalenud üle 83000 lapse



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDEKOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE 
TUNNUSTAMINE

Tunnustamise kriteeriumid:
 ava-, autasustamis- ja 

lõputseremoonia läbiviimine; 
 olümpiahümni, olümpiatule ja 

olümpiavande kasutamine; 
 ausa mängu printsiipidega 

arvestamine; 
 kultuuri- ja kunstiprogrammi 

i ksisukus. 



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE ARVKOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE ARV
2004-2012
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KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDES OSALENUDKOOLIOLÜMPIAMÄNGUDES OSALENUD 
LASTE ARV 2004-2012

15000

10000

5000

13000 12827
11139

13320

5000
7640

6500
9000

5593
7702

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



KOKKUVÕTTEKS

 EOA KOM idee liidab 
olümpiahariduse ja 
olümpiatraditsioonid

 EOA toetab parimaid projekte 
rahaliselt Eesti Kultuurkapitali 
abiga

d Kooliolümpiamängude vahetu 
kogemus on jõudnud KOM 
projekti kaudu rohkem kui

“Kooliolümpiamängud 
projekti kaudu rohkem kui 
86700 lapseni on suurepärased!“ 

(Liis, 7‐aastane)



Rahvusvaheline tunnustus

 EOA 
kooliolümpiamängude 

j k li dprojekt on valitud 
maailma 20 parima 
olümpiaharidusprojektiolümpiaharidusprojekti 
hulka

 Alates jaanuarist 2011 
esitletakse projekti ROK-i 
kodulehel

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



EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA TÄNAB:

Kõiki k li lü i ä d k ld j idKõiki kooliolümpiamängude korraldajaid
 Eesti Kultuurkapitali
 Eesti Olümpiakomiteed
 Haridus- ja Teadusministeeriumi
 Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutust Meie 

Inimesed



PALJU JÕUDU TEILEPALJU JÕUDU TEILE 
OMA KOOLI OLÜMPIAMÄNGUDE 

KORRALDAMISEKS!KORRALDAMISEKS!


