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Eesti OlümpiaakadeemiaEesti OlümpiaakadeemiaEesti OlümpiaakadeemiaEesti Olümpiaakadeemia
Ajalugu:
 18.04.1989 – EOA asutamine 

vabatahtliku ühendusena
 10 12 1997 EOK 10.12.1997 – EOK 

struktuuriüksus
 07.12.2009 – MTÜ EOA
 29.04.2010 – EOK liige
Missioon: olümpialiikumise 

d d i E tiedendamine Eestis
 Liikmete arv: ~100
 President Neinar Seli President Neinar Seli



Kooliolümpiamängude projektKooliolümpiamängude projektKooliolümpiamängude projekt Kooliolümpiamängude projekt 
 Valitud maailma 20 parima p

olümpiaharidusprojekti hulka



Projekt “Noorte sport ja aus Projekt “Noorte sport ja aus 
ä ”ä ”mäng” mäng” 

 Konkursi eesmärgiks on väärtustada g
ausust ja kaasvõistlejatega 
arvestamist noorte spordisp



Projekt “Aus mäng ja väärtused Projekt “Aus mäng ja väärtused 
di ”di ”spordis” spordis” 

 Loovtööde konkurss— 05.03-11.05.2012
 Kõnevõistlus ja autasustamine —

14.05.2012
 EOA II noortesessioon— 26.-29. 06.2012
 Haridusliku õppematerjali koostamine



Projekt “Aus mäng ja väärtused Projekt “Aus mäng ja väärtused 
di ”di ”spordis” spordis” 

1) Juhtida õpilaste tähelepanu spordiga 
seonduvatele väärtustele.

2) Tekitada laiemat diskussiooni ka 
ühiskonnas.

3) Tõsta õpilaste kodanikuaktiivsust ja 
kti i id i i i iaktiviseerida noori inimesi.

4) Anda välja väärtuste- teemalised 
õppematerjalid.



Loovtööde konkurssLoovtööde konkurss
Töid laekus 66-st koolist üle Eesti, 

ühtekokku 620 loovtööd:
 380 joonistust380 joonistust
 93 luuletust
 61 kirjandit 61 kirjandit
 72 fotot
 14 videot

* Video



KõnevõistlusKõnevõistlusKõnevõistlusKõnevõistlus



EOA 2 noortesessioonEOA 2 noortesessioonEOA 2. noortesessioonEOA 2. noortesessioon



Haridusliku õppematerjali Haridusliku õppematerjali 
älj d iälj d iväljaandmineväljaandmine



EOA tegevusedEOA tegevusedEOA tegevusedEOA tegevused
 EOA suvesessioon (EOA liikmetele jt ( j

huvilistele)
 Loengusarjad Tartu ÜlikooliLoengusarjad Tartu Ülikooli 

kehakultuuriteaduskonnas, Tartu 
Kivilinna Gümnaasiumis jma Gü aas u s j

 Foorumid ja koolitusseminarid 
õpetajatele ja treeneriteleõpetajatele ja treeneritele



EOA tegevusedEOA tegevusedEOA tegevusedEOA tegevused
 Prof Atko-Meeme Viru stipendiumi p

väljaandmine ((noortele 
sporditeadlastele)p )

 Georg Hackenschmidti spordiraamatu-
auhinna väljaandmine (koostöös Eesti au a ä jaa d e ( oostöös est
Spordimuuseumiga)



EOA rahvusvaheline koostööEOA rahvusvaheline koostööEOA rahvusvaheline koostööEOA rahvusvaheline koostöö
 ROA noortesessioon
 ROA magistriõppeprogramm
 ROA presidentide ja direktorite ROA presidentide ja direktorite 

sessioon
 koostöö Soome Olümpiaakadeemiaga koostöö Soome Olümpiaakadeemiaga
 EOA olümpiaharidusseminar Kreekas



EOA kontaktEOA kontaktEOA kontaktEOA kontakt
Eesti Olümpiaakadeemia p
Jakobi 5-304, 51014 Tartu

 Koduleht: www.olympiaharidus.eu
il i f @ l i h id e-mail: info@olympiaharidus.eu

 Facebook: Eesti Olümpiaakadeemia
 Youtube: Eesti Olümpiaakadeemia



EOA 2. noortesessioonEOA 2. noortesessioonEOA 2. noortesessioonEOA 2. noortesessioon

26.-29. juuni Madsa Puhkekülasj





Aus mäng ja väärtused Aus mäng ja väärtused 
spordisspordis



Mis on EOA noortesessiooni Mis on EOA noortesessiooni 
eesmärgiks?eesmärgiks?eesmärgiks?eesmärgiks?
 luua võimalused arutleda ja väidelda 

spordiga seonduvate väärtushinnangute 
teemadel;

 anda praktilisi kogemusi 
meeskonnamängudes osalemise kaudu;
t t t d b t htlik töö õi l i j tutvustada vabatahtliku töö võimalusi ja 
kogemusi;
tõ t l j t l t õi t j d id id tõsta osalejate algatusvõimet ja anda ideid;

 Edendada väärtuskasvatust ning tõsta 
noorte kodanikuaktiivsust spordi kuinoorte kodanikuaktiivsust spordi kui 
ühendava, kasvatava ja hariva ühtse 
huviala baasil



Mida annab noortesessioonil Mida annab noortesessioonil 
l i ?l i ?osalemine?osalemine?

 võimaluse kogeda õppimise, enese g pp
arendamise ja meeskonnatöö 
põhimõtteid toredas seltskonnas p
ühiste loengute, arutelude, esitluste, 
sportlike tegevuste ja meeskondlike p g j
mängude abil;

 veeta neli suvepäeva looduslikult ee a e su epäe a oodus u
kaunil Otepää maastikul;

 saada uusi sõpru ja mõttekaaslasi saada uusi sõpru ja mõttekaaslasi 
Eesti erinevatest paikadest



Noortesessiooni kodukordNoortesessiooni kodukordNoortesessiooni kodukordNoortesessiooni kodukord
 Pean kinni päevakavast ja jõuan õigeaegselt programmis ettenähtud 

tegevustele (vähemasti 5 min enne)g ( )
 Noortesessiooni ajal viibin Madsa Puhkeküla territooriumil ja lahkun sealt 

ainult korraldusmeeskonna loal
 Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest kohe informeerida 

t i i linoortesessiooni personali
 Magamisruumidest lahkudes kontrollin, et aknad ja uksed oleksid suletud, 

elektrivalgustus välja lülitatud
 Voodi isiklikud esemed ja riided hoian meelsasti ka päeval korras Voodi, isiklikud esemed ja riided hoian meelsasti ka päeval korras
 Raha ja väärtesemed (fotoaparaat jne) on minu omal vastutusel
 Materiaalse kahju tekitamisel noortelaagri varale hüvitab kahju minu 

lapsevanem või hooldaja
 Olen positiivne ja aktiivne 
 Mängin ausalt, annan panuse meeskonnaliikmena ja olen sõbralik teiste 

suhtes
 Magan ise ja lasen teistel ka magada (öörahu hiljemlt kell 00.00)
 Tähtis pole võit, vaid osavõtt!
 TAHE ehk Tegutse Ausalt, Hinda Eenast!



GrupidGrupidGrupidGrupid



Teisipäev, 26.06.2012Teisipäev, 26.06.2012Teisipäev, 26.06.2012Teisipäev, 26.06.2012
10.00 Kogunemine, registreerumine Eesti Spordimuuseumis 
(Rüütli 15 Tartu)(Rüütli 15, Tartu)
10.15 Sessiooni avamine
10.25 Eesti Olümpiaakadeemia ja noortesessiooni programmi 
tutvustus - Heigo Klaostutvustus Heigo Klaos
11.00 “Olümpialiikumise ajalugu” – Kalle Voolaid
11.30 Ekskursioon spordimuuseumis
12.30 Kerge eineg
13.00 Väljasõit Madsa Puhkekülasse
13.45 Saabumine Madsa Puhkekülasse. Tubadesse majutus
14.00 Lõunasöök
15.00 Sessiooni avatseremoonia
15.30 Vaba aeg
17.00 Fotojaht
19 30 Õht söök19.30 Õhtusöök
20.30 Fotojahi piltide vaatamine
21.30 Rühmade tutvustus



Kolmapäev, 27.06.2012Kolmapäev, 27.06.2012Kolmapäev, 27.06.2012Kolmapäev, 27.06.2012
8.15 Hommikvõimlemine
9 00 Hommikusöök9.00 Hommikusöök
9.30 “Olümpialiikumine. Väärtused spordis” – Reele 
Remmelkoor, Liis Kaibald
10.30 Diskussioon: Aus mäng minu jaoks10.30 Diskussioon: Aus mäng minu jaoks
11.45 Vaba aeg. Ettevalmistused õhtusteks esinemisteks
13.00 Lõunasöök
14.00 Programmi Euroopa Noored tutvustus – Marge Taivereg p g
14.15 ROA noortesessiooni tutvustus – Heigo Klaos, Liis Kaibald
14.30 Meditsiinikoolitus – teooria ja praktika – Jaanika Saarepuu
15.30 Vaba aeg, sportlik tegevus
17.00 Mini-koolilümpiamängud
19.00 Õhtusöök
20.15 Rühmatööde esitlused
21 45 Vaba aeg jalgpalli EM I poolfinaali aatamine21.45 Vaba aeg, jalgpalli EM I poolfinaali vaatamine



Neljapäev, 28.06.2012Neljapäev, 28.06.2012Neljapäev, 28.06.2012Neljapäev, 28.06.2012
8.15 Hommikvõimlemine
9 00 Hommikusöök9.00 Hommikusöök
9.45 Väljasõit Otepääle
10.15 Golfidemo – teooria ja praktika – Otepää Golfikeskuses
14.15 Lõunasöök14.15 Lõunasöök
15.15 Otepää Talispordimuuseumi ja Tehvandi Spordikeskuse 
külastamine
17.00 Vaba aeg Pühajärve rannas (ilusa ilma korral)g j ( )
18.30 Tagasisõit Madsa Puhkekülasse
19.00 Õhtusöök
19.45 “Vabatahtlik algatus, selle võimalused Eestis ja välismaal” –
Marge Taivere, Liis Kaibald
20.30 Lõpuõhtu
21.45 Vaba aeg, jalgpalli EM II poolfinaali vaatamine



Reede, 29.06.2012Reede, 29.06.2012Reede, 29.06.2012Reede, 29.06.2012
8.15 Hommikvõimlemine
9 00 Hommikusöök9.00 Hommikusöök
10.00 Kohtumine olümpiamedalist Aleksander Tammertiga 
(vestlus, sportlik tegevus)
12.00 Vaba aeg, sportlik tegevus12.00 Vaba aeg, sportlik tegevus
12.30 Lõunasöök
13.00 Kokkuvõttev seminar – Aave Hannus
16.00 Lõputseremooniap
16.30 Lahkumine Madsa Puhkekülast
17.30 Saabumine Eesti Spordimuuseumi juurde, ärasõit 
kodudesse



Täname toetajadTäname toetajadTäname toetajadTäname toetajad



Meeldivat noortesessiooni!Meeldivat noortesessiooni!Meeldivat noortesessiooni!Meeldivat noortesessiooni!


