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Pierre de Coubertin (1.1.1863-2.9.1937)

• Prantsuse pedagoog ja ajaloolanePrantsuse pedagoog ja ajaloolane
• Kaasaegsete olümpiamängude 
algataja
• 1894 ROK t i• 1894 - ROK asutamine
• 1896 -ROK president 
• Võit OM kirjanduskonkursil 1912
• Tõi olümpiamängudele  
maratonijooksu, kettaheite ja moodsa 
viievõistlusev evõ st use
• 1924 - lahkus ROK presidendi 
kohalt, jätkas aupresidendina
• Kokk ligi 15 000 kirj tat d• Kokku ligi 15 000 kirjutatud 
lehekülge



Pierre de Coubertini postulaadidPierre de Coubertini postulaadid

Spordi seondumine kultuuriga. Olümpiamängud ei ole ainult 
spordivõistlus, olümpialiikumise eesmärk ei ole ainult spordiga 
tegelemine. Tegemist on laiema kultuurilise ettevõtmisega. Just 
seetõttu võeti olümpiakavasse spetsiaalsed kunstikonkursid. p p

Inimese kasvatamine. Spordi kasvatuslikul mõjul on mitu 
aspekti: sport sunnib ennast arendama; sportimine aitab mõista 
elu põhitõdesid; edukas sportlane on eeskuju noortele.  

Rahumeelsus. Olümpiamängud on avatud kogu maailmale, 
deklareeritud on olümpialiikumise poliitikavabadust, tegemist 
on eri kultuuride ja maailmavaadete kokkusaamispaigaga.



Olümpismi tagamaad

1 Inglise haridussüsteem: iseloomu kasvatav sport; spordi ja1. Inglise haridussüsteem: iseloomu kasvatav sport; spordi ja 
mängude ühendamine
 Coubertin: “Peab märkima, et spordi roll on seal korraga 

füü ili l j t i l ”füüsiline, moraalne ja sotsiaalne.”
2. Mõistuse, keha ja vaimu integratsioon klassikalises Kreekas –

Olümpia sai spordi iidseks pealinnaks, sporti praktiseeriti üllate 
eesmärkide nimel 
 Coubertin: “Inimeses ei ole ainult kaks osa: keha ja hing, vaid 

kolm osa: keha, vaim ja iseloom. Iseloomu ei formeeri vaim, , j ,
vaid esmajärjekorras keha.”

3. Keskaja rüütellikkus ehk aus võitlus – eetiline käitumine, 
kangelaslikkuskangelaslikkus



Olümpism

“Olümpism on elufilosoofia, mis ülendab ja ühendab 
k h t ht j im m d d h rm ili kkeha, tahte ja vaimu omadused harmooniliseks 
tervikuks. Seostades sporti kultuuri ja kasvatusega, 
püüdleb olümpism sellise elulaadi poole, mis rajanebpüüdleb olümpism sellise elulaadi poole, mis rajaneb 
jõupingutustes leitud rõõmul, heade eeskujude 
kasvatuslikul väärtusel ja üleüldiste eetiliste põhimõtete 
austamisel.”

“Olümpiaharta” põhialused, p.2



Olümpism

 “Olümpism on usk sellesse, et ilus ja õilis on üle inetust 
j l t t t mä ül p tt t j l k l tja alatust, et aus mäng on üle pettusest ja salakavalusest, 
et inimese vaimne ja kehaline täius on see harmoonia, 
mis väärib ülimat lugupidamist.”mis väärib ülimat lugupidamist.

Jüri Tuulik “Olümpia aabits”



Rahvusvaheline Olümpiakomitee

L i 1894 l• Loomine: 1894. aastal
Rahvusvahelisel
spordikongressil

• Esimene president: Demetrios 
Vikelas 

• Peasekretär: Pierre de 
Coubertin 

• Esimesed olümpiamängud:
Ateenas 1896. aastal



Rahvusvahelise Olümpiakomitee struktuur

 OlümpialiikumiseROKi komosjonid
 Rahvuslike olümpiakomiteede ühendus (ANOC)
 Kontinentide rahvuslike olümpiakomiteede ühendused
 Rahvusvaheline Suveolümpiaalade Ühendus (ASOIF)
 Rahvusvaheline Taliolümpiaalade Ühendus (ASOIF) Rahvusvaheline Taliolümpiaalade Ühendus (ASOIF)
 Rahvusvaheline ROKi poolt tunnustatud Spordialade Ühendus 

(ARISF)( )
 Rahvusvaheline Spordialaföderatsioonide Peaühendus (GAISF)
 Olümpialiikumise partnerid



Rahvusvaheline olümpialiikumine
 Olümpialiikumine koosneb kõigist organisatsioonidest,

sportlastest ja muudest asjahuvilistest, kes on nõus olümpiahartas
kirja pandud põhimõtete alusel kaasa aitama rahumeelse ja
parema maailma rajamisele, kasvatades noorsugu spordi kaudup j , g p
olümpialike väärtuste vaimus. Olümpialiikumine on pidev ja
universaalne, selle kõrgpunktiks on kõigi viie kontinendi
sportlaste toomine kogu maailma ühendavale suurele spordipeolesportlaste toomine kogu maailma ühendavale suurele spordipeole
– olümpiamängudele.

 Olümpialiikumist juhib Rahvusvaheline Olümpiakomiteep j p
 Rahvuslikud olümpiakomiteed
 Olümpiamängude korralduskomiteed
 Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia
 Rahvusvahelised föderatsioonid



Olümpiaharta

Olümpiaharta on ROK põhialuste, reeglite ja ametlike selgituste
kogum. Harta hõlmab olümpialiikumise organiseerimist ja
toimimist ning määrab kindlaks olümpiamängude pühitsemisetoimimist ning määrab kindlaks olümpiamängude pühitsemise
tingimused.
Olümpiaharta põhialused kinnitas I olümpiakongress 1894.

l P ii iaastal Pariisis.

OlümpiaprintsiibidOlümpiaprintsiibid
protokoll, tseremooniad, medalid, lipud, tunnused, hümnid,
auhinnad, hierarhia ehk kogu olümpialiikumise sisene elu.



Olümpiasümboolika I
• Olümpiasümbol: on 5 põimunud olümpiarõngast, kujutatudOlümpiasümbol: on 5 põimunud olümpiarõngast, kujutatud
olümpialipul. Rõngad peavad Coubertini idee kohaselt kujutama
kõigi maailmajagude sportlaste kohtumist ausas ja sõbralikus
õi tl k t ä t k t d lü pi lip lvõistluses: kuuest värvusest, kaasa arvatud olümpialipu valge

põhi, kuulub vähemalt üks kõigi maade rahvus- ja/või riigilipu
värvuste hulka.

• Olümpiasümbol võeti kasutusele 1912. a Stockholmi mängude
järel.



Olümpiasümboolika II

• Olümpialipp heisati esmakordselt 1920 a Antverpenis. Samast
1920 aastast annavad sportlased ka olümpiavande.

• Olümpiadeviis: citius, altius, fortius.

• 1928 süüdati esmakordselt olümpiatuli.



Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia

 Olü i i j lü i liik i k d ili kä i l i i i Olümpismi ja olümpialiikumise akadeemilise käsitlemise, uurimise 
ja propageerimise edendamiseks on Rahvusvaheline 
Olümpiakomitee moodustanud Rahvusvahelise 
Olümpiaakadeemia (ROA) keskusega Olümpias (Kreeka). 

 Otsuse Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia loomiseks langetas 
ROK 1949 aastal selle tegelik asutamine toimus aga 1961 aastalROK 1949. aastal, selle tegelik asutamine toimus aga 1961. aastal. 

 Oma eesmärgi täitmiseks korraldab ROA igal aastal terve rea 
üritusi, millest tähtsamad on noortesessioonid ning spetsiaalsed g p
seminarid olümpialiikumisega seotud organisatsioonidele. 

 EOA on võimalus saata ROA sessioonidele igal aastal Eesti-
poolsed kandidaadidpoolsed kandidaadid. 



Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia (2006)



Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia (2006)



Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia (2006)



Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia (2006). Vaade peatrepilt



Rahvusvaheline 
Olümpiaakadeemia (2006). 
C b i iCoubertini sammas



Eesti Olümpiakomitee

Eesti spordi- ja olümpiaorganisatsioon, kesEesti spordi ja olümpiaorganisatsioon, kes
● kuulub rahvusvahelisse olümpialiikumisse, austab Olümpiahartat 

ja Olümpialiikumise Anti-Dopingu Koodeksit ning täidab 
Rahvusvahelise Olümpiakomitee otsuseid;

● taotleb spordiliikumise tasakaalustatud arengut Eestis: 
elanikkonna tervise liikumisharrastuse võistlus- ja saavutusspordielanikkonna tervise, liikumisharrastuse, võistlus ja saavutusspordi 
edendamist, spordiorganisatsioonide ja nende liikmete 
järjepidevat täiustumist;

● propageerib vastavalt Eesti Olümpiakomitee missioonile ja 
eesmärkidele ning Eesti Spordi harta põhimõtetele olümpismi 
aateid ja rahu, edendab liikumist naised spordis, järgib rangelt j , p , j g g
spordieetikat, võitleb dopingu kasutamise vastu ning hoolitseb 
keskkonnasäästlikkuse eest.



Eesti Olümpiakomitee presidendid 

 1923 – 1931 Karl Friedrich Akel
d 1934 – 1953 Johan Laidoner

 1989 – 1997 Arnold Green
 1997 – 2001 Tiit Nuudi
 2001 – Mart Siimann



Karl Friedrich Akel (1871-1941)
 1923. aastal moodustatud EOK sai oma 

esimese juhi (esimehe) alles järgmise aasta 5. 
mail. Juhatuse koosolekul valiti esimeheks dr. 
Karl Friedrich Akel, Eesti toonane välisminister. 
Dr. F. Akel täitis EOK esimehe kohustusi 
kaheksa aastat, loobudes sellest kohast 1931. 
aastal. Kümme aastat hiljem langes EOK üks 
rajajatest punase terrori ohvriks. 

 Dr. Friedrich Akel oli EOK esimees kaheksa 
aastat, 1924 - 1931, siis pani ta ameti maha. 
Samuti loobus ta Eesti esindaja tööst ROK-is, 
mida oli teinud aastatel 1928 - 1932. F. Akeli 
toonane loobumine olümpiaspordi juhtimisest 
oli tingitud eelkõige suure töökoormusega. 
Mida enam 1930-ndatel aastatel rahvusvaheline 
olukord pingestus, seda enam jõudu kulutas 
Friedrich Akel Eesti riigi teenimisele.



J kim P hk (1888 1942) ni iim nJoakim Puhk (1888-1942) - seni viimane 
eestlane ROK-is 
 Omaaegne suurärimees 

Joakim Puhk on seni viimane 
eestlane kes kuulunudeestlane, kes kuulunud 
Rahvusvahelise 
Olümpiakomitee valitud 

l k d 1936 lseltskonda. 1936. aastal enne 
Berliini mänge valiti Joakim 
Puhk ROK-i liikmeks ning oli g
seda kuni surmani 1942. 
aastal. 



EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA

 … asutati 18. aprillil 1989 Tartus p
 aadress: Jakobi 5, 51014 Tartu
 e-mail: info@olympiaharidus.eu@ y p
 internet: www.olympiaharidus.eu



EOA mi i n n lümpi liik mi

EOA MISSIOON

EOA missioon on olümpialiikumise 

edendamine Eestis:

noorte kaasamine olümpialiikumisse•
olümpismi ideede levitamine ja olümpiahariduse 
edendamine

•

k d l d k l d dakadeemilise diskussiooni algatamine ja edendamine 
olümpialiikumise olulistes küsimustes 

•



EOA haridusprojektide sihtrühmad

RahvusvahelineRahvusvaheline
koostöö

Koolid Sportlased

Haridus-

Ülik lid T id

projektid
Ülikoolid Treenerid

Ühiskond



Haridusprojektid koolidele

 Projekt 
“Kooliolümpiamängud”

 Projekt “Noorte sport ja aus 
mäng”

 Rahvusvaheline koostöö, sh 
seminarid (EN Pestalozzi 
projekt, Olümpia-seminarid)

 Haridusmaterjalid koolidele 
(käsiraamatud, videod, 
voldikud)

Rändnäitus “Olümpia ja mängud: 
pidu meis enestes”voldikud)



Kooliolümpiamängud (KOM)

 Õpilasi, õpetajaid ja vanemaid ühendav haridusliku 
orientatsiooniga, innustav ja arendav spordipidu, mis järgib nii 
oma vaimsuse sisu kui ka rituaalide poolest Olümpiahartaoma vaimsuse, sisu kui ka rituaalide poolest Olümpiaharta 
põhimõtteid.



Miks kooliolümpiamängud?

Kooliolümpiamängud:
 … selgitavad olümpiaidee 

olemust paljudes 
ainetundides

 on terve kooli ühiseks… 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 g (
maakonnas)

2012: Korraldatud 256 KOM-d0 : Ko a datud 56 KO d
sügisel toimumas veel 8 mängud, 
KOM-d toimunud kõigis
Eesti maakondadesEesti maakondades. 



Kooliolümpiamängude projekti etapid:
1 Abi- ja õppematerjalide1. Abi ja õppematerjalide 

koostamine
2. Koolitusseminaride 

läbiviimineläbiviimine
3. KOM projektikonkurss
4. Projektide hindamine
5 P i j k id i5. Parimate projektide toetamine
6. KOM läbiviimine koolides
7. Kokkuvõtete tegemine, KOM g

korraldanud koolide 
tunnustamine



1. Abi- ja õppematerjalide koostamine

 KOM reklaambukletid
 Kooliolümpiamängude käsiraamatud
 Kooliolümpiamängude õppevideo Kooliolümpiamängude õppevideo
 Olümpiateatmikud I-IV osa
 Mobiilsed näitused: 

 Olümpia ja mängud: pidu meis enestes
 Meie spordisangarid- Eestimaa uhkus
 Fair Play Fair Play
 Kas usust piisab? Aus mäng Eesti 

spordis 



2. Koolitusseminarid/foorumid õpetajatele

Eesmärgid:
• EOA KOM projektiaasta p j s

kokkuvõtete tegemine
• KOM korraldamise 

k j ikogemuse jagamine
• Tagasiside EOA KOM 

projektilep j



3. KOM projektide konkurss

 Kõikidele Eesti 
üldhariduskoolidele
P j k hi d b Projekte hindab 
ekspertkomisjon

 Parimaid projekte toetatakse p j
rahaliselt

 Projektikonkursi tingimused 
EOA kodulehelEOA kodulehel 
www.olympiaharidus.eu



4 5 K li lü i ä d j k id4.-5. Kooliolümpiamängude projektide 
hindamine ja toetamine

 6-liikmeline hindamiskomisjon
 Hindamise kriteeriumid: d se ee d:

www.olympiaharidus.eu
 Toetussumma suurus kuni 640 

EUR (10 013 k i)EUR (10 013 krooni)
 2004-2012 on EOA poolt 

toetatud 223 projekti (üle 330toetatud 223 projekti (üle 330 
kooli ja lasteaia), kus on osalenud 
ca 60000 last



6. Kooliolümpiamängud
a. Olümpiaharidusnädal: b. Spordipidu:p

 Kooliolümpiamängude 
Komitee loomine

 Avatseremoonia
osavõtjate paraad

 olümpialiikumise ajaloo ja 
tänapäeva tutvustamine 
erinevate ainetundides

osavõtjate paraad
avasõnad
KOM lipp ja hümn
KOM t l üüt min

 KOM maskoti konkurss
 olümpiateemaliste stendide 

koostamine

KOM tule süütamine
sportlaste ja kohtunike vanne
Kultuuriprogrammoosta e

 olümpiateemalise viktoriini 
läbiviimine

 ausa mängu konkurss

 Spordivõistlused
 Lõputseremoonia
KOM lõpukõneausa mängu konkurss p
olümpiatule kustumine
olümpiamängude lipu langetamine



7. Kooliolümpiamängude tunnustamine

 Tunnustamise kriteeriumid:
 Ava-, autasustamis- ja 

lõputseremoonia läbiviiminelõputseremoonia läbiviimine
 Olümpiahümni, olümpiatule ja 

olümpiavande kasutaminep
 Ausa mängu printsiipidega 

arvestamine
 Kultuuri- ja kunstiprogrammi 

sisukus



Rahvusvaheline tunnustus

 EOA kooliolümpiamängude 
projekt on valitud maailmaprojekt on valitud maailma 
20 parima 
olümpiaharidusprojekti 
hulka 

 Alates jaanuarist 2011 
esitletakse projekti ROK-i 
kodulehel
www.olympic.org/estonia-school-olympic-games



EOA projekt p j
“AUS MÄNG JA VÄÄRTUSED 

SPORDIS”SPORDIS
 Eesmärk: edendada väärtuskasvatust ning tõsta noorte 

kodanikuaktiivsust spordi kui ühendava, kasvatava ja hariva ühise 
huviala baasil.

 Tegevused:
L ööd k k ( i 2012) Loovtööde konkurss (mai 2012)

 EOA noortesessioon Tartu-Madsa (26.-29. juuni 2012)
 Olümpiaharidusliku õppematerjali väljatöötamine (tähtaeg: Olümpiaharidusliku õppematerjali väljatöötamine (tähtaeg: 

detsember 2012)



Olümpiahariduslikud tegevused noortesessioonilOlümpiahariduslikud tegevused noortesessioonil

Uued Olümpia‐
d dUued Uued 

kogemusedtraditsioonide 
järgimine 

Uued
teadmised

ETTEKANDED
olümpiaharidusest, 
olümpiaajaloost, 

ää t t t  

DISKUSSIOONID,
RÜHMATÖÖD

AVATSEREMOONIA

Ühised
tegevused MEESKONNATÖÖ 

väärtustest, 
vabatahtlikust tööst

g MEESKONNATÖÖ 
MÄNGUD

fotojaht, viktoriin

LOOVAD 
TEGEVUSED

akrobaatika, tants

SPORTLIKUD 
TEGEVUSED



Meeldivat suhtlemist 
ja edukat koostööd noortesessioonil!



Olümpiahariduslikud väärtused

rõõm 
ä

üksteisest 
jõupingutusest aus mäng lugupidamine

püüd
täiuslikkuse 

l

igakülgne 
harmooniline 

poole areng


