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



EesmärgidEesmärgidEesmärgidEesmärgid
1) Juhtida õpilaste tähelepanu spordiga 

d t l ää t t lseonduvatele väärtustele.

2) Tekitada laiemat diskussiooni ka2) Tekitada laiemat diskussiooni ka 
ühiskonnas.

3) Tõsta õpilaste kodanikuaktiivsust ja 
aktiviseerida noori inimesi.

4) Anda välja väärtuste- teemalised 
õ t j lidõppematerjalid.



Tähtsamad tegevusedTähtsamad tegevusedTähtsamad tegevusedTähtsamad tegevused

1) Loovtööde konkurss— 05 03-1) Loovtööde konkurss 05.03
11.05.2012

2) Kõnevõistlus ja autasustamine — 14.2) Kõnevõistlus ja autasustamine 14. 
05.2012

3) EOA II noortesessioon—26.-29. 063) EOA II noortesessioon 26. 29. 06 
2012 

4) Haridusliku õppematerjali koostamine ) pp j
juuli-detsember 2012

5) Haridusliku õppematerjali avaldamine ja ) pp j j
levitamine— jaanuar 2013
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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 (9.-12. klass).



Žürii hindasŽürii hindasŽürii hindasŽürii hindas
 ideed,
 loomingulisust,
 originaalsust originaalsust,
 vastavust etteantud teemale ja 

tingimusteletingimustele,
 vastavust etteantud formaadile



FakteFakteFakteFakte
 Töid laekus 66-st koolist üle Eesti, 

ühtekokku 620 loovtööd

 380 joonistust (196 + 184)
 93 luuletust (78 + 15) 93 luuletust (78 + 15)
 61 kirjandit (22 + 39)
 72 fotot (28 + 44)
 14 videot (3 + 11)



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 4. juuni 
20122012



Hariduslikud õppematerjalidHariduslikud õppematerjalidHariduslikud õppematerjalidHariduslikud õppematerjalid
Sihtgrupid:

k lid koolid;
 spordiklubid;
 noortekeskused;noortekeskused;
 jne

 Lauamäng
 Trükis
 CD kogumik CD-kogumik
 EOA YouTube kanal 

(olumpiaharidus)



LisainfoLisainfoLisainfoLisainfo
EOA koduleht:

www.olympiaharidus.eu

Facebook: Eesti 
Olümpiaakadeemia

EOA YouTube kanal: olumpiaharidus

info@olympiaharidus.eu



EOA tänab koostööpartnereid!EOA tänab koostööpartnereid!EOA tänab koostööpartnereid!EOA tänab koostööpartnereid!



Täname tähelepanu eest!p


