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EesmärgidEesmärgidEesmärgidEesmärgid
1) arutleda ja väidelda spordi- ja väärtuste-

teemadelteemadel;
2) anda praktilisi kogemusi 

meeskonnamängudes osalemise kaudu;g ;
3) tutvustada vabatahtliku töö võimalusi ja 

kogemusi;
4) älj tööt d di j ää t t t li d4) välja töötada spordi- ja väärtuste-teemalised 

õppematerjalid üldhariduskoolidele, 
spordiklubidele ja noortekeskustele.p j

Edendada väärtuskasvatust ning tõsta
t k d ik ktii t di k inoorte kodanikuaktiivsust spordi kui

ühendava, kasvatava ja hariva ühise huviala
baasil.



Tähtsamad tegevusedTähtsamad tegevusedTähtsamad tegevusedTähtsamad tegevused

1) Loovtööde konkurss— 05 03-1) Loovtööde konkurss— 05.03-
25.04.2012

2) Koolitusseminar Tartus 14 05 20122) Koolitusseminar Tartus 14. 05.2012
3) EOA II noortesessioon—26.-29. 06 

20122012 
4) Haridusliku õppematerjali koostamine 

juuli-detsember 2012
5) Haridusliku õppematerjali avaldamine ja 

levitamine— jaanuar 2013



Aus mäng ja väärtused spordisAus mäng ja väärtused spordisAus mäng ja väärtused spordisAus mäng ja väärtused spordis



Loovtööde konkurssLoovtööde konkurssLoovtööde konkurssLoovtööde konkurss
 Video

Patroonid:
 Jüri JaansonJüri Jaanson
 Kristjan Kais
 Nikolai Novosjolov

Sihtgrupp:
 1.-12. kl õpilased;

õ t j d õpetajad;
 treenerid;
 jne



Loovtööde konkurssLoovtööde konkurssLoovtööde konkurssLoovtööde konkurss
• joonistuste konkurss (1.-6. klass);j ( )
• luuletuste konkurss (4.-9. klass);
• esseede/kirjandite konkurss (7 -12 esseede/kirjandite konkurss (7. 12. 

klass);
• fotode konkurss (1 12 klass);• fotode konkurss (1.-12. klass);
• videote konkurss (1.-12. klass);
• kõnekonkurss (10.-12. klass).



Tähtsamad kuupäevadTähtsamad kuupäevadTähtsamad kuupäevadTähtsamad kuupäevad
 Konkursitööd tuleb saata/tuua hiljemalt 25. 

aprilliks* 2012 Eesti Olümpiaakadeemiasseaprilliks  2012 Eesti Olümpiaakadeemiasse,  
aadressile Jakobi 5-304, 51014 Tartu või
konkurss@olympiaharidus.eu

 *NB! Videode esitamine hiljemalt 6. mai 2012

 *NB! Kõnekonkursile registreerimine 6. mai 2012

Žürii valib parimad loovtööd välja 7 maiks Žürii valib parimad loovtööd välja 7. maiks

 Konkurss lõpeb piduliku vastuvõtuga 14. mail p p g
2012 Dorpati Konverentsikeskuses (Turu 2, 
Tartu)



LisainfoLisainfoLisainfoLisainfo
EOA koduleht:

www.olympiaharidus.eu

Facebook: Eesti 
Olümpiaakadeemia

konkurss@olympiaharidus.eu
Tel: 52 46 141 Heigo KlaosTel: 52 46 141, Heigo Klaos



ToetajadToetajadToetajadToetajad



EOA II noortesessioonEOA II noortesessioonEOA II noortesessioonEOA II noortesessioon
 26.-29.06 2012 Madsa Puhkekülas
 Õpilased vanuses 15-19 aastat
• Loengud seminarid kohtumised• Loengud, seminarid, kohtumised, 

rühmatööd, arutelud, sportlikud 
tegevusedtegevused

• Kandidaatide esitamine kuni 23. mai 
20122012







Hariduslikud õppematerjalidHariduslikud õppematerjalidHariduslikud õppematerjalidHariduslikud õppematerjalid
Sihtgrupid:

k lid koolid;
 spordiklubid;
 noortekeskused;noortekeskused;
 jne

 Lauamäng
 Trükis
 CD kogumik CD-kogumik
 EOA YouTube kanal 

(olumpiaharidus)



www.olympiaharidus.euwww.olympiaharidus.euwww.olympiaharidus.euwww.olympiaharidus.eu

Täname tähelepanu eest!p


