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Tegutse Ausalt Hinda Ennast!Tegutse Ausalt Hinda Ennast!



Mis on EOA noortesessiooni eesmärgiks?

• Luua võimalused arutleda ja väidelda spordigaj p g
seonduvate väärtushinnangute teemadel;

• anda praktilisi kogemusi meeskonnamängudes
osalemise kauduosalemise kaudu;

• tutvustada vabatahtliku töö võimalusi ja kogemusi;
• tõsta osalejate algatusvõimet ja anda ideid• tõsta osalejate algatusvõimet ja anda ideid
• Edendada väärtuskasvatust ning tõsta noorte
kodanikuaktiivsust spordi kui ühendava, kasvatavap ,
ja hariva ühtse huviala baasil



Millal ja kus noortesessioon toimub?

26.-29. juunil 2012 Madsa Puhkekülas



Kes saavad noortesessioonil osaleda?

• Aktiivsed noored vanuses 15‐19 aastatAktiivsed noored vanuses 15 19 aastat



Mida annab noortesessioonil osalemine?da a ab oo tesess oo osa e e

• kogeda õppimise, enese arendamise jaogeda õpp se, e ese a e da se ja
meeskonnatöö põhimõtteid toredas seltskonnas
ühiste loengute, arutelude, esitluste, sportlike

k dl k d b ltegevuste ja meeskondlike mängude abil;
• veeta neli suvepäeva looduslikult kaunil Otepää

tik lmaastikul;
• saada uusi sõpru ja mõttekaaslasi Eesti
erinevatest paikadesterinevatest paikadest



Mida annab noortesessioonil osalemine 
l ik k ?tulevikuks?

•Noortesessioonide koordinaator, välismaa 
esindajad

•Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia 
noortesessioonnoortesessioon



Kuidas noortesessioonile pääseda?Kuidas noortesessioonile pääseda?

TÄHELEPANU, ÕPETAJAD! Noortesessioonil osalejad
valitakse Teie poolt esitatud kandidaatide hulgast!

• Üldhariduskoolide õpetajad
• Kuni kaks kandidaatiKuni kaks kandidaati
• Hindamiskomisjon

K it i id• Kriteeriumid:
• õpilase vanus (15‐19 aastat);
• õpilase huvi spordi ja olümpialiikumise vastu (osalemine

t i üh d )treeningrühmades);
• õpilase ühiskondlik aktiivsus (vabatahtliku töö kogemus);
• keelteoskus



Millal on kandidaatide esitamise tähtaeg?Millal on kandidaatide esitamise tähtaeg?

• 4. juuni 20124. juuni 2012

• Kandidaatide esitamiseks pange kirja õpilase
nimi kool kontaktandmed ja vastavus ülaltoodudnimi, kool, kontaktandmed ja vastavus ülaltoodud
kriteeriumitele ning saatke elektronpostiga
aadressile info@olympiaharidus.eu.aadressile info@olympiaharidus.eu.

• 7. juuni 2012



Kuidas suurendada õpilase noortesessioonile 
pääsemise võimalusi?pääsemise võimalusi?

• Kui Teie õpilane on osalenud sportlase võiKui Teie õpilane on osalenud sportlase või 
vabatahtlikuna mõnel tiitlivõistlusel (näiteks 
noorte olümpiapäevad, noorte olümpiamängud vms), p p , p g ),
innustage teda oma kogemust kirja panema – nii 
on tal väga suur võimalus pääseda 
noortesessioonile ettekande esitajana

• EOA‐sse elektronpostiga info@olympiaharidus.eu
hiljemalt 8. juuniks.



Millised on osavõtjate kulutused?

• Noortesessioonil osalejate kulud sessiooniNoortesessioonil osalejate kulud sessiooni 
jooksul (õppetasud, majutus, toitlustus kolm 
korda päevas) katab EOAkorda päevas) katab EOA

• Lähetuskulud kodukohast Tartusse ja Tartust 
tagasi katab lähetaja (kool omavalitsus linntagasi katab lähetaja (kool, omavalitsus, linn 
vmt) või osaleja ise



Millised on noortesessiooni olulisemad 
t d?teemad?

• Rahvuslus;
• sotsiaalsus;
• meeskonnatöö;
• ausus;
• lugupidamine enda ja teiste vastu;
• algatusvõime;algatusvõime;
• tolerantsus;
• sallivus;
• integratsioon; 
• olümpism ja olümpiamängud.
Noortesessiooni täpsem info ilmub peagi EOANoortesessiooni täpsem info ilmub peagi EOA 
kodulehel: www.olympiaharidus.eu



Mida noortesessioonil tehakse?Mida noortesessioonil tehakse?

• Loengud;oe gud;
• seminarid;
• kohtumised tuntud sporditegelastega jakohtumised tuntud sporditegelastega ja 
spetsialistidega;

• rühmatööd; ;
• arutelud;
• sportlikud tegevused;p g ;
• Eesti Spordimuuseumi külastus;
• jnejne



Kelle käest saab noortesessiooni kohta 
lisainfot?lisainfot?

Lisainfot jagab lahkesti EOA noortesessiooniLisainfot jagab lahkesti EOA noortesessiooni
projektimeeskond:

Eesti Olümpiaakadeemia

Jakobi 5‐304

51014 Tartu 

või elektronposti teel: info@olympiaharidus.eu









Täname tähelepanu eest!


