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Mis on EOA noortesessiooni eesmärgiks?

Millal ja kus noortesessioon toimub?

• Luua võimalused arutleda ja väidelda spordiga
seonduvate väärtushinnangute teemadel;
• anda praktilisi kogemusi meeskonnamängudes
osalemise kaudu;
• tutvustada vabatahtliku töö võimalusi ja kogemusi;
• tõsta osalejate algatusvõimet ja anda ideid.

• 27.‐29. juunil 2011. aastal Madsa Puhkekülas,
mis asub Otepäält 11 kilomeetri kaugusel.

• Edendada väärtuskasvatust ning tõsta noorte
kodanikuaktiivsust spordi kui ühendava, kasvatava
ja hariva ühise huviala baasil.

Kes saavad noortesessioonil osaleda?
• Noortesessioonil saavad osaleda aktiivsed
noored vanuses 15‐19 aastat, kel huvi spordi
ja olümpialiikumise vastu.
• Arvestades võimalust osaleda tulevikus
rahvusvahelisel noortesessioonil Kreekas,
oleks kandidaadil hea osata mõnda võõrkeelt
(inglise, prantsuse või kreeka keelt).

• Madsa
d Puhkeküla
hk k l pakub
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k siseruumidele
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id l
ka mitmekesiseid võimalusi erinevate
meeskonnamängude läbiviimiseks
spordiplatsidel.

Mida annab noortesessioonil
osalemine?
Noortesessioonil osalemine annab tasuta
võimaluse:
• kogeda õppimise, enese arendamise ja
meeskonnatöö põhimõtteid toredas seltskonnas
ühiste loengute, arutelude, esitluste, sportlike
tegevuste ja meeskondlike mängude abil;
• veeta kolm suvepäeva looduslikult kaunil Otepää
maastikul;
• saada uusi sõpru ja mõttekaaslasi Eesti
erinevatest paikadest.
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Mida annab noortesessioonil
osalemine tulevikuks?

Kuidas noortesessioonile pääseda?

• Järgnevatel aastatel saavad noortesessiooni
aktiivsemad osalejad võimaluse osaleda juba
noortesessioonide koordinaatoritena, kusjuures
positiivse kogemuse ja piisava huvi korral
plaanime kutsuda tulevastele noortesessioonile
p
osalejaid ka teistest Euroopa Liidu riikidest.
• Lisaks on Eesti Olümpiaakadeemial võimalik
lähetada parimad osalejad (üks noormees ja üks
neiu) alates 20. eluaastast iga‐aastasele
Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia
noortesessioonile, mis toimub Olümpias, Kreekas
(osalejatele kaetakse kõik kulutused).

TÄHELEPANU, ÕPETAJAD! Noortesessioonil osalejad
valitakse Teie poolt esitatud kandidaatide hulgast!
• Kandidaate võivad esitada kõikide üldhariduskoolide
õpetajad.
• Iga kool võib noortesessioonile esitada kuni kaks kandidaati
(soovituslikult üks poiss ja üks tüdruk).
tüdruk)
• Noortesessiooni kandidaatide valiku teeb
hindamiskomisjon vastavalt maakondlikule printsiibile (2‐3
õpilast igast maakonnast, kokku 30‐45 noort) järgmiste
kriteeriumite alusel:

Millal on kandidaatide esitamise tähtaeg?
• Noortesessiooni kandidaatide esitamise
tähtaeg on 24. mai.
• Kandidaatide esitamiseks täitke palun ankeet
((saadaval www.olympiaharidus.eu)
y p
) ja
j saatke
elektronpostiga aadressile
info@olympiaharidus.eu.
• Vastame kõikidele kirjadele ja teatame
noortesessioonist osavõtjate nimed hiljemalt
27. maiks.

Osavõtuankeet (täidab õpilane*)
*alla 18‐a. õpilase puhul täidab lapsevanem või hooldaja
1. Õpilase nimi ja sünniaeg
2. Alla 18‐a. õpilase puhul esindaja nimi ja kontaktandmed (e‐
mail, telefon)
3. Õpilase aadress
4. Õpilase kontaktandmed (e‐mail, telefon)
5. Õpilase T‐särgi nr:
6. Lisa: Motivatsioonikiri EOA noortesessioonist osavõtmiseks
(eraldi lehel, umbes 1 lk.).
7. Õpilase (alla 18‐a. õpilase puhul esindaja) allkiri ja kuupäev

• õpilase vanus (15‐19 aastat);
• õpilase huvi spordi ja olümpialiikumise vastu (osalemine
treeningrühmades);
• õpilase ühiskondlik aktiivsus (vabatahtliku töö kogemus);
• keelteoskus.

Osavõtuankeet (täidab õpetaja)
1. Konkursile esitatava õpilase nimi, vanus ja kool
2. Lühike põhjendus
3. Õpetaja nimi, kontaktandmed (e‐mail, telefon)
4. Allkiri ja kuupäev

Kuidas suurendada õpilase
noortesessioonile pääsemise võimalusi?
• Kui Teie õpilane on osalenud sportlase või
vabatahtlikuna mõnel tiitlivõistlusel (näiteks
noorte olümpiapäevad, noorte
olümpiamängud vms)
vms), innustage teda oma
kogemust kirja panema – nii on tal väga suur
võimalus pääseda noortesessioonile
ettekande esitajana.
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Kuidas õpilane suvesessioonile saata?
• Noortesessiooni avaüritus (vastuvõtt,
registreerimine, tutvustus) toimub 27. juunil
alates kella 10‐st Eesti Spordimuuseumis
(Rüütli 15
15, Tartu)
Tartu), kust korraldatakse ühine
transport Madsa Puhkebaasi.
• Õpilased jõuavad noortesessioonilt Eesti
Spordimuuseumisse tagasi 29. juunil kella
17.30‐ks.

Millised on noortesessiooni olulisemad
teemad?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rahvuslus;
sotsiaalsus;
meeskonnatöö;
ausus;
lugupidamine enda ja teiste vastu;
algatusvõime;
tolerantsus;
sallivus;
integratsioon.
Noortesessiooni esialgne programm, mida veel
täiendame ja täpsustame, on näha EOA kodulehel:
www.olympiaharidus.eu.

Kelle käest saab noortesessiooni kohta
lisainfot?
• Lisainfot jagab lahkesti EOA noortesessiooni
projektimeeskond (Heigo Klaos, Liis Kaibald, Revo
Raudjärv, Marge Taivere, Darja Saar, Reele
Remmelkoor) aadressil:
Eesti Olümpiaakadeemia
Jakobi 5‐304
51014 Tartu
või elektronposti teel: info@olympiaharidus.eu.

Millised on osavõtjate kulutused?
• Noortesessioonil osalejate kulud sessiooni
jooksul (õppetasud, majutus, toitlustus kolm
korda päevas) katab Eesti Olümpiaakadeemia.
• Lähetuskulud kodukohast Tartusse ja Tartust
tagasi katab lähetaja (kool, omavalitsus, linn
vmt.) või osaleja ise.

Mida noortesessioonil tehakse?
• Loengud;
• seminarid;
• kohtumised tuntud sporditegelastega ja
p
g ;
spetsialistidega;
• rühmatööd;
• arutelud;
• sportlikud tegevused;
• Eesti Spordimuuseumi külastus;
• jne.

Toetajad

programm "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009‐2013"
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Täname tähelepanu eest!
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