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EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA (EOA)

 Ajalugu:

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•

akadeemilise diskussiooni algatamine ja 
edendamine olümpialiikumise olulistes 
küsimustes 

olümpismi ideede levitamine ja olümpiahariduse 
edendamine

•

•

EOA missioon



EOA haridusprojektide sihtrühmad

Rahvusvaheline
koostöö

Koolid
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Haridusprojektid koolidele

 Projekt 
“Kooliolümpiamängud”

 Projekt “Noorte sport 
ja aus mäng”

 Haridusmaterjalid 
koolidele (käsiraamatud, 
videod, voldikud)



Miks kooliolümpiamängud?
Kooliolümpiamängud:

 … selgitavad olümpiaidee 
olemust paljudes aine-
tundides

 …võimaldavad õpilastel 
tunda rõõmu sportlikust 
pingutusest.

 … on terve kooli ühiseks 
spordipeoks

 … toovad olümpiamängud 
iga õpilaseni



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.



KOM programm

I. Olümpiaharidus-

periood

II. Kooli spordipidu



I. Olümpiaharidusperiood

 Kooliolümpiamängude 
Komitee loomine

 olümpialiikumise ajaloo 
ja tänapäeva 
tutvustamine erinevate 
ainetundides

 KOM maskoti konkurss
 olümpiateemaliste 

stendide koostamine
 olümpiateemalise 

viktoriini läbiviimine
 ausa mängu konkurss



II. Spordipidu

 Avatseremoonia

 Spordivõistlused

 Lõputseremoonia



EOA ABI KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE 
KORRALDAMISEKS

 Abi- ja õppematerjalide 
koostamine

 Koolitusseminaride / 
KOM Foorumite 
läbiviimine

 KOM projektikonkurss
 Projektide hindamine
 Parimate projektide 

toetamine
 Kokkuvõtete tegemine
 KOM korraldanud 

koolide tunnustamine



Abi- ja õppematerjalid, I
 Kooliolümpiamängude 

käsiraamatud

 Olümpiateatmikud I - IV osa

 Rändnäitused:
 Olümpia ja mängud: pidu 

meis enestes
 Meie spordisangarid –

Eestimaa uhkus
 Fair Play (eesti, vene keeles)
 Kas usust piisab? Aus mäng 

Eesti spordis
 Olümpiateemaline rändnäitus



Abi- ja õppematerjalid, II
 Õppevideod

 Kooliolümpiamängud 11:10

 Olümpiaväärtused 3:13

 Kuidas korraldada 
kooliolümpiamänge? 10:25

 Soovitusi kooliolümpiamängude 
korraldamiseks (Nõo RG KOM) 
2:14

 Eesti Spordi- ja Olümpia-
muuseumi külastus 13:07

 Kooliolümpiamängude konkurss 
1:24



Koolitusseminarid/foorumid õpetajatele

Eesmärgid:
• EOA KOM 

projektiaasta 
kokkuvõtete tegemine

• KOM korraldamise 
kogemuse jagamine

• Tagasiside EOA KOM 
projektile



KOM projektide konkurss

 Kõikidele Eesti 
üldhariduskoolidele

 Projekte hindab 
ekspertkomisjon

 Parimaid projekte 
toetatakse rahaliselt

 Projektikonkursi 
tingimused EOA kodulehel 
www.olympiaharidus.eu



KOM projektide konkurss 2021

 24 projekti

 11 maakonda

 67 kooli 

 8632 õpilast
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KOM projektide hindamine ja toetamine

 6-liikmeline 
hindamiskomisjon

 Hindamise kriteeriumid:
www.olympiaharidus.eu

 Rahaline toetus 24 
projekti elluviimiseks

 Toetuse suurus: 300 –
640  eurot, kokku 11645
eurot

 Jõhvi Põhikooli KOM 
korraldati 
omafinantseerimisega



Kooliolümpiamängude tunnustamine

Tunnustamise kriteeriumid:

 ava-, autasustamis- ja 
lõputseremoonia läbiviimine; 

 olümpiahümni, olümpiatule ja 
olümpiavande kasutamine; 

 ausa mängu printsiipidega 
arvestamine; 

 kultuuri- ja kunstiprogrammi 
sisukus. 



Kooliolümpiamängude arv 2004-2021
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Kooliolümpiamängudel osalenud laste arv 
2004-2021



Rahvusvaheline tunnustus

 EOA 
kooliolümpiamängude 
projekt on valitud 
maailma 20 parima 
olümpiaharidusprojekti 
hulgas

 Alates jaanuarist 2011 
esitletakse projekti 
ROK-i kodulehel

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



KOKKUVÕTTEKS

 EOA KOM idee liidab 
olümpiahariduse ja 
olümpiatraditsioonid

 18 aasta jooksul on 
korraldatud 446 KOM 
kõikides maakondades

 EOA toetab parimaid projekte 
Eesti Kultuurkapitali abiga

 Kooliolümpiamängude vahetu 
kogemus on jõudnud KOM 
projekti kaudu 156800 lapseni



KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE KONKURSS 
2022

• Konkursi eesmärk: toetada kooliolümpiamängude 
läbiviimist erinevates maakondades ning tuua olümpiamängud 
kooli iga õpilaseni. 

• Konkursil osalemiseks tuleb esitada kooliolümpiamängude 
rahastamise taotlus https://olympiaharidus.eu/mis-
toimub/kooliolumpiamangud/kom-projektide-konkurss/kom-
rahastamise-taotlus/

• Tähtaeg: 1. detsember 2021. a. 

• Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 20. detsembril 
2021. a.



EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA TÄNAB:

 KÕIKI KOOLI-
OLÜMPIAMÄNGUDE 
KORRALDAJAID

 Eesti Olümpiakomiteed

 Eesti Kultuurkapitali

 Olümpiasolidaarsusfondi



PALJU JÕUDU TEILE 
OMA KOOLI OLÜMPIAMÄNGUDE 

KORRALDAMISEKS!


