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



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



KõnevõistlusKõnevõistlusKõnevõistlusKõnevõistlus



EOAEOA 1 ja 21 ja 2 noortesessioonnoortesessioonEOA EOA 1. ja 2. 1. ja 2. noortesessioonnoortesessioon



Haridusliku õppematerjali väljaandmineHaridusliku õppematerjali väljaandmineHaridusliku õppematerjali väljaandmineHaridusliku õppematerjali väljaandmine



SihtgruppSihtgruppSihtgruppSihtgrupp
 Vanus 9-99

 Koolid Koolid
 Spordiklubid

N t k k d Noortekeskused
 Kaubandusvõrk
 jne



EesmärgidEesmärgidEesmärgidEesmärgid
 Olümpialiikumise aluseks olevatep

ideede mõtestamine ja väärtuste
levitamine

 Spordi seostamine erinevate Spordi seostamine erinevate 
elualadega (muusika, kunst, poliitika, 
kirjandus jne)kirjandus jne)

Üh d d ldi j k lik Ühendada meeldiv ja kasulik



MängMängMängMäng
 Mänguväljakg j
 Täring
 Kaardid (5*60 tk)( )
 Mängunupud (5 tk)
 LiivakellLiivakell
 Kirjuta-joonista 

kaart
 Marker



TeemadTeemadTeemadTeemad
 Kaartide teemad
 Sinised kaardid - meeskonnatöö
 Kollased kaardid - kes või mis on Kollased kaardid kes või mis on 

pildil?
 Mustad kaardid varia Mustad kaardid – varia
 Rohelised kaardid – kehaline kasvatus 

j l tööja loovtöö
 Punased kaardid – teadmise 

olümpialiikumisest



AjakavaAjakavaAjakavaAjakava
Tegevus Aeg

Lauamängu idee ja ülesehituse 
väljatöötamine, reeglite loomine 

Mai-juuli 2012 

Mängu põhimõtete ja osalise mängu Juuli-august 2012 
tutvustamine fookusgrupile, 1.osa 
Vastavalt fookusgrupi kommentaaridele mängu 
ülesehituse täiustamine 

August-september 2012 

Küsimuste, faktide, mängureeglite 
täpsustamine

August-september 2012 

Teine fookusgrupi uuring, samas kogu mängu 
prototüüpide tootmine

September-oktoober 2012 
prototüüpide tootmine 
Lauamängu koostisosade (mängulaua, 
kaartide, reeglilehe) kujundus- ja 
küljendustööd 

Oktoober-november 2012 

j

Lauamängude trükitööd Detsember 2012-jaanuar 2013 



TänameTäname tähelepanu eest!tähelepanu eest!Täname Täname tähelepanu eest!tähelepanu eest!

Ootame ka Teie aktiivset osavõttu!Ootame ka Teie aktiivset osavõttu!


