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Athens IMPERIAL Hotel



Hill of the Pnyx

 Avamistseremoonia



Opening Ceremony and buffet reception 
at Aegli Zappiou



Olümpism ja humanism

 Akadeemia jooksul kanti ette 10 loengut erinevate lektorite 
poolt üle maailma.poolt üle maailma.

 Iga päev 1 kuni 2 korda arutelud gruppides.
 Gruppe oli kokku 12 (10 inglise ja 2 prantuses keelset).

Sessiooni keskel ja lõpus gruppide kokkuvõtted aruteludest Sessiooni keskel ja lõpus gruppide kokkuvõtted aruteludest.



 “The Impact of the Mass Media for the Promotion of 
the Cultural Olympiad” (Prof. R. Panagiotopoulou, 
GRE)

 “Olympic Education in China” (Prof. D. Pei, CHN)

 “The Olympic Movement and the Idea of the 
Equality of the two Genders” (Prof.Dr. G. Doll-Equality of the two Genders  (Prof.Dr. G. Doll
Tepper, GER)

 “Olympism and Humanism: Practices and 
Representations at School” (Dr. E. Monnin, FRA)



Näide päevakavast

 8.30 hommikusöök8.30 hommikusöök
 9.30 Olümpial osalenute ettekanded
 11 30 grupi arutelu 11.30 grupi arutelu
 13.00 lõuna

16 30 i t l 16.30 grupi arutelu
 18.00 sportlik tegevus- kergejõustik
 21.00 film (loomulikult Olümpia teemaline)
 21.30 etendus



Kergejõustiku võistlus!



Etendus ja selleks valmistumine



Jalgpalli MM...

 Jalgpalli igaõhtune 
vaatamine ühendasvaatamine ühendas 
samuti väga paljusid.

 Revo suutis paljud p j
Hollandi fännideks 
värvata



Erinevad pallimängud....



...ja muud kummalised võistlused!j



...meeste sünkronisatsioonujumise kava...





Social evenings and a very social bar Zorbas





Kokkuvõte

 Iga rühm esitas kokkuvõtte oma aruteludest. Nt. 
Revo grupp leidis, et olümpism on utoopia!
Eelkõige loodi sessioonil uusi tutvusi koguti Eelkõige loodi sessioonil uusi tutvusi, koguti 
huvitavaid ideid ja vahetati mõtteid! 

 Koordinaatoriks?



*

 Revo ettekanne: “Kas olümpialiikumine saab 
meedialt piisavalt toetust?”



 Olümpialiikumine Eestis 
on heal tasemelon heal tasemel 
peamiselt tänu 
kooliolümpiamängude p g
projektile.


