KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD

Eesti Olümpiaakadeemia (EOA) tegevuse peaülesanne on mitmesuguste
olümpiahariduslike projektide edendamine. EOA tähtsaim projekt on
kooliolümpiamängude korraldamise toetamine Eestis.
Esimesed EOA egiidi all peetud kooliolümpiamängud toimusid 1996. aasta mais
Valgamaal Patküla Põhikoolis. Kui esialgu leidsid kõik mängud aset koolide
korraldatud üksikettevõtmistena, siis aastal 2004 sai alguse üleriiklik kooliolümpia
projekt (KOM-projekt).

Avatseremoonia – kooliolümpiamängude oluline ja pidulik osa

Kooliolümpia võimaldab sportlikust pingutusest rõõmu tunda

Köievedu on hea võimalus ühtse meeskonnatunde tekitamiseks

Antiikne spordiala – kaarikute võiduajamine – tänapäevases kastmes

Kooliolümpiamängude projektide konkurss. KOM-projekti edendamiseks
korraldab olümpiaakadeemia eraldi projektide konkurssi, kus võivad vabalt osaleda
kõik Eesti üldhariduskoolid. Konkursil heakskiidu leidnud projektid pälvivad
EOA toetuse. Täiendavat infot konkursi kohta leiab EOA veebilehelt internetis.
Lisaks korraldab EOA õpetajatele ja huvijuhtidele KOM-projekti alaseid
koolitusseminare ja annab välja õppevahendeid.

Võistlusprogrammi koostamisel on kõigil
korraldajatel vabad käed

Kooliolümpiatel leiab igaüks endale jõukohase võistlusala

Mitte võitmine, vaid võisteldes enesest parima
andmine – see on olümpiaidee tegelik tuum!

Mis on kooliolümpiamängud? Kooliolümpiamängud ei tähenda muud, kui
koolides toimuvaid, „päris” olümpiate mudelit järgivaid spordipidustusi. Need
toovad olümpiamängud iga õpilaseni, võimaldavad lastel rõõmu tunda sportlikust
pingutusest, ei ole tavaline spordivõistlus, vaid kogu kooli ühendav, hariv ja
innustav spordipidu. Kooliolümpiamängud kingivad olümpiatunde kõigile
osalistele.
Mängude programmis on oma koht olümpiaharidusnädalatel, mil kogu kooli
haarab olümpiapalavik. Erinevates ainetundides räägitakse olümpiamängude
ajaloost ja tutvustatakse olümpismi põhimõtteid, kohtutakse tippsportlastega ning
toimuvad erinevad asjakohased konkursid (joonistusvõistlus, maskotikonkurss,
viktoriin jne). EOA julgustab kõiki kooliolümpialasi oma silmaringi laiendama ka
Eesti Spordimuuseumit külastades.
Mängude programm järgib oma pidulikkuses võimalust mööda „päris”
olümpiamängude ülesehitust – siingi on kavas osalejate pidulik paraad,
lipuheiskamine, tulesüütamine, vandeandmine jne. Spordivõistlustel on
korraldajatel aga vabad käed. Heaks tavaks on seejuures kujunenud erinevate
rahvalike, põnevate ja ka ebatraditsiooniliste spordialade kavasse võtmine.

Tehnikasport kooliolümpial? Miks mitte!

Maailmameister Heiki Nabi kodusel kooliolümpial
kohtunikutööd tegemas

Erinevad näitused kuuluvad lahutamatu osana
koolide olümpiaprogrammidesse

Kooliolümpiamängud toimuvad Eesti Olümpiaakadeemia lipu all

Kuidas töö, nõnda palk!

Olümpia ja mängud:

pidu meis enesTes

