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Taustamuusika

• Kirjutatud sessioonil 
osaleja Aleksandar
Dimitrijevici poolt: 
debüütsingel 

• Osalejad vasakult:  

▫ Turki Binmusaibih (Saudi Araabia)

▫ Kristi Helekivi (Eesti)

▫ Aleksandar Dimitrijevic (Serbia) –
taustalaulu sõnade ja meloodia autor

debüütsingel 
„The Last Part of Me“



• Sessiooni teema: 
Olympic Movement

• Sessiooni alateema: 
Olympic Movement: 
The process of renewal and adaption

• Märksõnad:
▫ Joy of Effort

▫ Fair Play

▫ Respect

▫ Excellence

▫ Friendship

▫ Neli osalejat Balti riikidest,
Kristi Helekivi kõige parempoolne



Kokku 190 osalejat 92 riigist



Avatseremoonia Pnyx’i mäel 

• Sessiooni 
avamine avamine 
pidulikus 
õhkkonnas 
ajaloolises 
paigas









Ateena vaatamisväärsustega tutvumine

• Akropolis

• Akropolise muuseum

• Panathinaikó staadion• Panathinaikó staadion





















Delfi –

tutvumine Kreeka 

kultuuripärandiga

• Arheoloogiline paik• Arheoloogiline paik

• Delfi muuseum



















LoengudLoengud

• Loengud

▫ Silmapaistvad esinejad ja professorid

• Grupisisesed arutelud ja ettekanded

• Sessioonil osalejate endi ettekanded ja kogemused











Olümpia-küla











Isetegevusõhtud

• Eri maade osalejad 
esitlemas oma maad 
ja kultuurija kultuuri

• Tutvusime erinevate 
tavade, kommete, 
tantsude, laulude, 
rahvariietega

























Sportlikud tegevused

• Korvpall

• Jalgpall

• Lauatennis• Lauatennis

• Tennis

• Olümpia

Kristi Helekivi koos koordinaator 
Abdulaziz Al Qahtaniga (Saudi Araabia)











Tõrvikujooks

• Olümpiatraditsioonide 
elushoidmine

Kristi Helekivi koos koordinaator 
Tene-Riin Vaarmanniga (paremal)













Päiksetõusu 

vaatamine



Arts happening

• Kahe nädala jooksul 
õpitud tantsud, 
esitlused ja kavadesitlused ja kavad

Koordinaator Tene-Riin Vaarmann















Ujumisgala













Mida ma sain?

• Kohtusin paljude erinevate inimestega 
eri rahvustest, saades osa nende 
erinevatest kogemustest
▫ Oma riikide Olümpiakomitee presidendid, 

meediajuhatajad, koordinaatorid jpt
▫ Oma spordialade eestvedajad▫ Oma spordialade eestvedajad
▫ Olümpiavõistlejad
▫ Aktivistid

• Võimalus suhelda maailma erinevatest 
nurkadest pärit inimestega, 
elada nendega koos ning 
nautida sealjuures valitsevat 
harmoonilist õhkkonda

Osaleja Kristi Helekivi 
koos Nawal El Moutawakeliga



Mida ma sain? (2)

• Sõpru-tuttavaid-tutvusi 
üle kogu maailma

• Hulgaliselt positiivseid 
emotsioone 

• Meeldejäävaid kogemusi,• Meeldejäävaid kogemusi,
mida on hea meenutada

• Noortevahetused välisriikidega? 
▫ Serbia

• Aktiivne facebook’i-grupp
aktiivsete inimestega �
Edasine suhtlusvõimalus Osaleja Kristi Helekivi  (keskel) 

koos Armeenia, Saudi-Araabia
ning Serbia esindajatega













• Aitäh, Eesti Olümpiaakadeemia

Thank you!
Σας ευχαριστούμε!

Спасибо!

Merci!

Teşekkür ederim!

Hvala!

Grazie!

Gracias!
Danke!


