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KÜSIMUSTIKU TULEMUSED 
 

I. Mis on riigis koolispordi (keskkoolide) õiguslik alus? 
Palun kirjeldage koolispordi õppekavavälise tegevuse kohta kehtivaid õigusakte ja dokumente.  

 
II. Palun kirjeldage oma valitsuse, nt spordiministeeriumi, suhet kooli õppekavavälise 
sporditegevusega. 

Koolispordi ja koolivälise tegevuse jaoks kehtivad õigusaktid ja dokumendid hõlmavad 
organiseeritud treeningu- ja võistlusvorme, mis on kõigi haridussüsteemi tasemete kehalise 
kasvatuse riiklike programmide lahutamatu osa. Viimaste aastate maailmapraktika on näidanud, 
et üliõpilassport, mis vastab õpilaste bioloogilisele vanusele ja nende eelistustele teatud liiki 
kehalise tegevuse suhtes, on üha enam kinnistunud tänapäevase kehalise kasvatuse süsteemide 
põhielemendina. Selle roll noorte sporditalentide avastamisel on äärmiselt oluline. 

 
III. Kas riigis toimuvad erinevate spordialade riiklikud koolimeistrivõistlused? Palun 
kirjeldage neid. 

 
IV. Kas riigi koolid osalevad Euroopa koolispordi meistrivõistlustel? Palun kirjeldage, 
millistel meistrivõistlustel. 

Uuringu andmetel on Eestis, Austrias ja Rumeenias orienteerumine üleriigiliste koolimängude 
kavas. Bulgaarias ja Põhja-Makedoonias on ametivõimudel hädavajalik teha jõupingutusi 
spordiorienteerumise kaasamiseks riiklike koolimängude programmi. Euroopa koolimängude 
läbiviimise organisatsioon peaks järgima koolide maailmamängude mudelit, kus traditsioonid on 
aastast 1987 ja orienteerumine on programmis. 2017. aastal osales Itaalias Palermos 638 noort 
orienteerijat 24 riigist ja 2019. aastal Otepas Eestis 600 noorsportlast 23 riigist.  
Tudengimängude korraldamine ja läbiviimine loob tingimused: 

1. Spordiga tegelemine, koolimeeskondade moodustamine ja esinemine 
vabatahtliku osalemise kaudu spordi organiseeritud vormides ja võistlustegevustes. 
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2. Võimalused  määrata koolimeeskondi osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel 
- Õpilaste maailmameistrivõistlused, mida korraldab rahvusvaheline õpilasspordi 
föderatsioon (ISF). 
3. Spordis ja muudes valdkondades andekate laste osalemine. 

 
V. Kas riigis on koolispordi valdkonnaga tegelevaid mittetulundusühinguid ja kui jah, 
siis millise spordialaga nad tegelevad? Palun kirjeldage sellega seoses olevaid häid 
tavasid. 

Üks maailma juhtivaid sihtasutusi on Koolispordi Sihtasutus. See loodi selleks, et vähendada 
privilegeeritud ja ebasoodsas olukorras olevate piirkondade vahe olevat ebavõrdsust 
koolispordile juurdepääsu osas. Sport ja haridus sõltuvad inim- ja rahalistest ressurssidest ning 
see loob olulise lõhe juurdepääsul spordile ja haridusele. Suurem osa noortest elab 
arengumaades, seega on Koolispordi Sihtasutuse eesmärk toetada kooli spordipraktikat, 
pakkuda võimalusi ja arendada haridust lastele kogu maailmas. Positiivne näide 
orienteerumisspordi vallas on Šveitsi mittetulundusühing "Option 5". Alates 1991. aastast toimub 
see ka Bulgaarias. Ühing viib ellu huvitavaid projekte noortele, toetades eelkõige spordivaldkonna 
algatusi, näiteks orienteerumisklubi "Option 5" Targovishte ja projekte muusika valdkonnas. 
Ühingu töös on prioriteediks kogemuste vahetamine Šveitsi ja Bulgaaria, aga ka teiste riikide 
noorte vahel. "Option 5" projekte rakendatakse ilma riigi rahastamiseta, ainult üksikisikute ja 
ühingu liikmete annetustega. Nüüdseks on sellel ühingul umbes 150 liiget ja umbes 400 
püsiannetajat. “Option 5” on trükkinud ligi 600 bülletääni.  
Koolispordi valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute töö põhisuundadena võib määratleda 
järgmised põhitegevused: 
- Õpilaste tervislike eluviiside harrastamine spordi kaudu. 
- Vererõhuhaiguste ja vähenenud võimekuse ennetamine. 
- Spordialaste teadmiste taseme tõstmine harjutuste, liikumise, sportliku tegevuse kohta. 
- Spordikultuuri kujundamine tegevuseks kogu elutsükli jooksul, sh. innovaatilised pikaajalised 
sotsiaalturunduse kampaaniad spordi kasulikkuse edendamiseks ja säästva arengu 
saavutamiseks. 

 
VI. Milline on kohaliku omavalitsuse toetus koolidele ja spordiklubidele tavaliste  

spordipraktikate osas, kui üldse on? Palun kirjeldage. 
Ministeeriumite või kohalike omavalitsuste algatatud riiklikud programmid võivad märkimisväärselt 
mõjutada spordi edendamist koolides. Näiteks rõhutab spordi sotsiaalset rolli suur riiklik projekt 
"Soome koolid liikumises" Soomes. Kohalik kogukond, koolid ja spordiorganisatsioonid rakendavad 
üldsuunad kehalisele tegevusele, kehtestades suunad ja standardid, mis on seotud kehalises 
tegevuses osalemise, selle kestuse ja sisuga, kooliruumi ja -rajatiste kasutamisega nii koolitunnis 
kui ka pärast seda. Kooliealiste laste kehalise aktiivsuse edendamine koosneb kahest 
komponendist - füüsilise aktiivsuse suurendamine ja istuva eluviisiga aja vähendamine, mis nõuab 
meetmete kasutusele võtmist nii koolis kui ka kodus. See edukas algatuss on nüüdseks 
rahastanud ka kutsekoole. 
Teine hea näide tihedast koostööst kohalike omavalitsustega on kehalise kasvatuse ja spordi 
arendamise kohaliku omavalitsuse strateegia ning munitsipaalspordirajatiste haldamine Sofia 
omavalitsuse sporditegevuse rahalise toetamise määruse rakendamiseks välja töötatud programm; 
ning selle eesmärk on toetada spordiklubide tegevust laste- ja noortespordi arendamisel. 
Programm on kooskõlas kehalise kasvatuse ja spordi arendamise riikliku strateegia 2012-2022 
eesmärgi ja põhiülesannetega ning kehalise kasvatuse ja spordi valdkonnas kehtivate 
eeskirjadega. Programm loob tingimused ja võimalused: 
- spordiklubide toetamiseks laste- ja noortespordi arendamiseks; 
- spordivaldkonnas silmapaistvate laste ja õpilaste motivatsiooni suurendamiseks; 
- spordiklubides sportlike laste ja noorte olemasolu suurendamiseks; 
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- spordiürituste korraldamine spordiklubide laste- ja noortekoolide osavõtul. 
Kehalise kasvatuse rolli on aastate jooksul nähtud juba laiemas kontekstis ja mingil määral on 
selle eesmärkide kinnitamine toimunud nii nagu mõned teadlased on sellest ammu rääkinud. See 
roll hõlmab laiemate hariduslike eesmärkide saavutamist ja üldiselt koolihariduse parandamist, 
kogukonna arengut ning isikliku suhtumise ja käitumise muutmist. Tervislikud eluviisid ja isiklik 
heaolu on väga tihedalt seotud ka kehalise kasvatuse ja spordiõpetuse arendamisega koolides. 

 
VII. Millised spordialad on riigi koolides ja spordiklubides kõige populaarsemad? 

Kuidas teevad spordiklubid koolidega koostööd? 
COMPASSi projektis osalevate riikide uuringud näitavad ootuspäraselt, et kõigis projektis 
osalevate riikide õpilaste seas on kõige enam harrastatud spordimänge. Need on teismeliste 
jaoks kõige silmapaistvamad ja atraktiivsemad oma emotsionaalse laengu ja kollektiivse hinge 
tõttu. 
Interdistsiplinaarne tegevus lisaks erinevatele võimalustele kooli ajal ja pärast kooli sporti 
harrastada motiveerib õpilasi koolis paremini tegutsema. Tervislike eluviiside individuaalsete 
valikute toetamine ja uute spordiga seotud huvitegevuste propageerimine peab olema valitsuse 
üks põhimeetmeid, et toetada nende rakendamist kõikides koolides. 
 

 
VIII. Milline on orienteerumisspordi roll riigi koolides? Palun kirjeldage parimaid tavasid.  

Lähenemisviis spordi edendamisele õppekavasse integreerimise kaudu on osa paljude riikide 
poliitikast. Sport on õppekavasse integreeritud erinevatel viisidel. Uuring näitab, et viies projektis 
osalenud riigist on orienteerumine õppekavas sisse viidud ainult Eestis mõnes piirkonnas. Spordi 
integreerimine õppekavasse on ennekõike selleks, et panna kõik eri kooliastmete õpilased 
liikuma ja harrastama tervislikke eluviise. 
Spordi ja üldhariduse tasakaalustamiseks on palju edukaid mudeleid. Viimastel aastatel on 
noorukite motoorsetes harjumustes toimunud muutused, mis kalduvad liikumatusele, rasvumisele 
ja selgroo deformatsioonide suurenemisele. Projekti elluviimise, praktiliste tundide läbiviimise, 
kooliprogrammi orienteerumistreeningutesse kaasamise kaudu usume, et nende motivatsioon 
sportimiseks suureneb. 

 
 

IX. Milline on 14.-18. aastaste õpilaste osalemine erinevates spordiklubides? Milline 
on nende osalemine orienteerumisspordiklubides? 

Analüüsides projektis "COMPASS" osalenud riikide küsitluste tulemusi, võib järeldada, et 
registreeritud võistlejad vanuses 14 kuni 18 aastat varieeruvad erinevate riikide lõikes 3 kuni 
10%. Spordiõpilaste tegelik arv on oluliselt suurem, sest mõned neist ei kuulu ametlikult riikide 
föderatsioonidesse. Vananeva spordiõpilaste järk-järgult vähenev arv tuleneb koolituse kitsamast 
spetsialiseerumisest ja profileerimisest. 
Jõuame loogilise järelduseni, et õpilasorienteerumisklubide loomine peaks olema esimene samm 
traditsiooni loomise suunas. Selle erakordne mõju organismi füsioloogilisele ja vaimsele 
seisundile, samuti rakenduslik olemus muudavad selle üheks eelistatuimaks füüsiliseks 
tegevuseks õues. Orienteerumise üks peamisi omadusi on see, et igaüks sõltub oma tugevustest 
ja võimetest. See arendab laste enesehinnangut ja enesekindlust. Nad teevad erinevaid asju ja 
õpivad takistusi ületama, st õpivad edu saavutama. See on õpilaste minapildi kujundamiseks 
väga oluline. Igaüks sõltub oma tugevusest, kuid igaüks võib loota teiste abile. 
Orienteerumistoimingud on looduses, keskkonnas ja tingimustes, mis erinevad igapäevasest 
linnarütmist. See on uus keskkond, mis võimaldab õpilastele uusi võimalusi. Seega saavad nad 
näidata uusi iseloomuomadusi ja avastada isegi uusi tähendusi ning see on arenduse aluseks. 
Lapsed on looduses koos eakaaslastega ning lisaks lõbutsemisele nad ka õpivad kasulikke ja 
olulisi teemasid. Selleks tuleks kaardistada kooliaiad, linnapargid ja äärelinna piirkonnad. Nii 
luuakse võimalus oskuste ja teadmiste sportlikuks väljendamiseks sportliku orientatsiooni 
harjutamiseks. 
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X. Kas riigi orienteerumisega seotud spordiklubid võtavad osa kõigist spordi ja 
koolispordi arendamise projektidest valitsuse tasandil või Euroopa programmidest? Palun 
kirjeldage parimaid tavasid. 

Igal aastal viiakse ellu mitmeid kooli orienteerumisega seotud projekte. Selles osas on juhtiv riik 
Šveits, kes on sellise algatuse käivitanud alates 2003. aastast ja toetab jätkuvalt projekti 
aktiivselt, olles treeninud üle 200 000 lapse. 
"Orienteerumine koolis" on veel üks Bulgaarias 2018. aastal ellu viidud projekt, kuhu oli kaasatud 
11 klubi riigist. Kooli kaardistamine oli spordiklubi poolt nõutud.. Pärast kaardi tegemist oli vaja 
luua kontakt kooli juhtkonnaga, tutvustada spordiorienteerumist ja viia see läbi mitme klassi 
õpilaste seas. Projekti elluviimisel järgiti järgmisi strateegilisi eesmärke: tingimuste loomine 
haridusasutustes kehalise kasvatuse ja spordi arenguks ning nende esiplaanile toomine ja 
eelkõige orienteerumisharrastajate arvu suurendamine. Orienteerumine toob õpilastele kasu 
kompassi ja topograafilise kaardiga töötamise ja oskuste omandamisel. See peaks suurendama 
motivatsiooni osalemaks spordiprogrammides, laiendada õppekavaväliseid sporditegevusi, luua 
partnerlusi ja vestlusi spordiklubide ja -organisatsioonidega. Orienteerumistundide läbiviimine 
aitab kujundada kogu nende elutsükli vältel spordikultuuri ja saavutada jätkusuutliku arengu. 
Projekti eesmärk oli võimalikult paljude inimeste tutvustamine orienteerumise spordialaga, lastes 
huvi tekitamine ja ka edaspidi orienteerumisega tegelemine. Projekti lõpuks koostati  24 
orienteerumiseks mõeldud koolikaarti ja koolitati üle 1600 lapse. Projekti eesmärk oli võimalikult 
paljude inimeste tutvustamine meie spordialaga, laste „süütamine“ ja lõpuks ka edaspidi 
orienteerumisega tegelemine. Projekt lõppes 24 orienteerumiseks mõeldud koolikaardiga ja 1600 
treenitud lapsega. 
Minu Kooli Kaart on IOF-i poolt 2020. aastal toetatud projekt (kandidaat: Valgevene 
Orienteerumisföderatsioon, koostöös Venemaa ja Moldova föderatsioonidega), mille eesmärgid 
on järgmised: 

1. Koolitusseminaride läbiviimine õpetajatele orienteerumise põhitõdede õpetamiseks; 
2. Koolides orienteerumisürituste korraldamine; 
3. Rahvusvahelise konverentsi korraldamine õpetajatele, noortele treeneritele, 
treeneritele, mille eesmärk on rahvusvahelise kogemuse edastamine kooliealiste 
lastega töötamisel (koos Euroopast kutsutud spetsialistidega); 
4. Orienteerumise kui harrastusspordi 
propageerimine. IOF-ile antav toetus on 3000 
eurot. 

 
XI. Milline on seos orienteerumisspordi ja riigi koolide bioloogia-, geograafia- või 
muude loodusainete õppeainete vahel? Palun kirjeldage. 

 
Kas riigis on õpetajaid, kes annavad kehalise kasvatuse tundides orienteerumise tunde? 
Orienteerumise tihe seos geograafia ja bioloogiaga on määratud spordiala enda eripäradega. 
Orienteerumine on sport, mida harrastatakse looduses, looduslike tegurite mõjul. 
Orienteerumislaagrites magavad lapsed sageli telkides, õpivad lõket tegema, jälgi tuvastama, 
erinevaid taimi ära tundma, mis aitavad neid ekstreemsetes olukordades. Koolituse üks osa on 
orienteerumine kohalikel objektidel, taevakehadel ning töö kaardi ja kompassiga (sisaldub 
geograafia õppekavas), turismiretkede korraldamine ja paljud teised mis noori arendavad- 
Praktikas omandatud topograafilised oskused, teadmised ja oskused mägistes oludes liikumiseks 
jäävad lastele kasulikuks kogu eluks. Orienteerumine kasvatab noores põlvkonnas teatud 
positiivseid omadusi ja annab neile teadmisi, mis on igapäevaelus täielikult rakendatavad. 

 
XII. Palun kirjeldage parimaid tavasid õpilaste orienteerumisklubide kohta, mis 
osalevad meistrivõistlustel või muudes spordialgatustes. 

Rahvusvahelise orienteerumispäeva WO algatus IOF 
Igal aastal osalevad orienteerumissportlased orienteerumisspordilaagrites, mis on parim viis 
füüsiliseks tegevuseks looduskeskkonnas, soodustades armastust tervisliku eluviisi, spordi ja 
looduse vastu. Seal kasvab laste motivatsioon kehalise tegevuse, spordi ja turismi alal püsivalt. 
Laste sotsiaalse kontakti võimalus väljaspool kooli toetab nende sotsialiseerumist ja rühma 
integreerumist. See on oluline element, mis mõjutab noorukite arengut ja vaimset vastupidavust. 
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Suurepärane näide selles osas on SILVA O'Camp. Igal suvel kohtub Tšehhi Vabariigis 
korraldatud suurimas treeninglaagris - Põhja-Moravias SILVA O'Campis üle 170 noore 
orienteeruja. Laagri nime kasutati esmakordselt aastal 1998. Peamine idee on see, et lapsed 
õpiksid ja oleksid üksteisest inspireeritud. Laagri 30-aastane ajalugu on tõestanud, et selle idee 
realiseerimine on läinud õiges suunas. Kogenumad lapsed ja noored aitavad sageli oma 
nooremaid ja vähem kogenud sõpru. See viib paljude uute sõprussidemete loomiseni, mis 
kestavad sageli mitu aastat. 
IOF algatus, Rahvusvahelise 
Orienteerumispäeva visioonide 
tegevussuund: 

• Kõikide rahvuslike orienteerumisföderatsioonide klubid saavad ühendust vähemalt ühe kooliga.  
Sellel viisil loome otsese kontakti suurima sihtrühmaga meie spordi jaoks. 

• 2019. aasta kevade lõpuks on kõik maailma klubid välja töötanud vähemalt 5000 
sprindikaarti (uued kaardid ja ajakohastatud kaardid) oma kodumaal asuvate 
koolimänguväljakute ja lähipiirkondade kohta 
• Kuna õpetajad võivad vajada orienteerumise rakendamiseks abi, nii et tunnid oleks lõbus 
ja põnev kogemus, töötab IOF selle nimel, et pakkuda õppematerjale erinevates keeltes 
• IOFi piirkondlik noorte- ja arengukomisjon (RYDC) koordineerib ja ühendab oma 
rahvusliitudest pärit huvitatud orienteerujaid kooli orienteerumisvõrgustikus, et vahetada 
materjale ja kogemusi 
• Pärast üritust saavad õpilased kaarid endale, et neid koju viia ja sõpradele ja perele 
näidata. Kaardi tagaküljelt leiab teavet eelkõige noortele mõeldud kohalike 
orienteerumistegevuste kohta 
• Klubid registreerivad end IOF-i Ülemaailmsel Orienteerumispäeva veebilehel ja teatavad  

nende koolist arvu osalejad ja kooli GPS-koordinaadid 
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                  COMPASS 1. uuringu aruanne - Rumeenia 
 

"# 1 UURING: Parimad tavad spordikursuste integreerimiseks riiklikesse ja Euroopa koolide 
õppekavadesse, kasutades spordi väärtust õppevahendina; 
Disain - kvalitatiivne uuring teemal „Parimad tavad spordikursuste integreerimiseks riiklikesse ja Euroopa 
koolide õppekavadesse, kasutades spordi väärtust õppevahendina“. 

 
Järgmine materjal on kirjanduse ja dokumentide ülevaade ning spordikoolide õppejõudude, 
orienteerumistreenerite, spordiametnike (erinevate üleriigiliste spordialaliitude esindajate), kohalike 
omavalitsuste teabe kogumise tulemus. 

 
Milline on teie riigis koolispordi (keskkoolides) õiguslik alus? 

 

Riiklik seadus Kehalise Kasvatuse ja 
Spordi kohta, direktiiv nr 69, kehtib alates 
28. Aprill 2000 reguleerib Rumeenia 
kehalise kasvatuse ja spordi riikliku 
süsteemi korraldust ja toimimist, mõistes 
kehalise kasvatuse ja spordi mõiste all 
„igasugust kehalise tegevuse vormi 
organiseeritud või iseseisva osalemise 
kaudu, parandamaks  füüsilist vormi ja 
vaimse rahuldust, tsiviliseeritud 
sotsiaalsete suhete loomiseks ja tulemuste 
saavutamiseks mis tahes taseme 
võistlustel”. Kehaline kasvatus ja sport 
hõlmavad järgmisi tegevusi: kehaline 
kasvatus, sport kõigile, tulemussport, 
füüsilised harjutused hoolduseks, 
profülaktilisteks või terapeutilisteks 
eesmärkideks. Rahvuslik 
Haridusministeerium korraldab kehalise 
kasvatuse tegevust ja spordi harrastamist 
ülikooli eel ja ülikoolides.  Koolide kehaline 
kasvatus on kohustuslik aine, mis on 
õppekavades ette nähtud diferentseeritud 
tundide arvuga vastavalt noorsoo- ja 
spordiministeeriumi ning 
rahvusharidusministeeriumi vastastikusel 
kokkuleppel kehtestatud õppekavale. 
Samuti korraldatakse sporditegevus 
haridusüksustes ja asutustes kooli ja 
ülikooli spordiühingute raames, mille 
tegevust koordineerib Kooli- ja 
ülikoolispordi liit. Sellel on järgmised 
atribuudid: sporditegevust haridusüksustes 
ja asutustes korraldatakse kooli ja ülikooli 
spordiühingute raames, mille tegevust 
koordineerib Kooli- ja ülikoolispordi liit. 
Sellel on järgmised atribuudid: 
a) spordi hariduslike 
väärtuste propageerimine; 
b) programmide ja 

tegevuste algatamine ja 
korraldamine, et äratada huvi 
õpilastes ja üliõpilastes; 

c) kooliüksuste ja ülikoolide 
spordiühingute korraldatud haridusüksustes 
ja asutustes peetavate spordivõistluste 
koordineerimine; 
d) haridusüksuste ja asutuste esindajate 
kohalike, maakondlike ja üleriigiliste 
võistluste toetamine või korraldamine; 
e) Ainupädevuse omamine riigi 
esindamiseks rahvusvaheliste kooli- ja 
ülikoolispordi föderatsioonide egiidi all 
korraldatavatel ametlikel võistlustel. 
Õpilaste ja õppurite võistlussüsteemis 
osalemine haridusüksustes ja asutustes 
toimub ainult kooli / õpilase isikutunnistuse 
ja ajakohase meditsiinilise nõusoleku alusel. 
Kõigil riiklikel või eraõiguslikel, 
olemasolevatel või vastloodud 
haridusasutustel on kohustus omada või 
kasutada spordirajatisi ja -hooneid, et 
võimaldada kehalise kasvatuse tundide 
arendamist ning spordi harrastamist õpilaste 
ja üliõpilastega seas. (Parlamentul 
României, 2000.) 
Vastavalt 6. märtsi 2012. aasta määrusele 
nr 3462 kidieti heaks kehalise kasvatuse ja 
sporditegevuse korraldamise ja läbiviimise 
metoodika kinnitamine ülikoolieelses õppes, 
kehalise kasvatuse ja sporditegevuse 
õppekavavälise korraldamise vormid 
keskhariduses on järgmised: 
 Kesk- ja kõrgkoolihariduses: i) 
spordinõukogu; (ii) esindusspordi 
ettevalmistamise õppetund; iii) turismi- 
või orienteerumistegevus vähemalt kord 
semestris; iv) haridusüksusele omased 
või korraldatud võistlused või 
meistrivõistlused 
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üleriigilise koolispordiolümpiaadi 
korraldamine koolispordi liidu kaudu; v) 
treeninglaagrid, et osaleda ametlikus 
võistluskalendris sätestatud võistlustel; 
vi) spordipidustused, mis korraldatakse 
iga õppeaasta lõpus ja muudel puhkudel; 
 Täiendavas spordihariduses: i) 
valitud tegevused, vähemalt kaks 
tegevust õppeaastas; (ii) 
täiendõppeprogrammiga 
haridusõpilaste treeninglaagrid selleks, 
et: 

 

osaleda võistlustel või ametlikus 
võistluskalendris sätestatud võistlustel; 

 Üliõpilaste või laste klubides i) 
spordiringides toimuvad tegevused; 

 Spordialade jaoks korraldatud riiklikes 
tippkeskustes: i) praktilise spordi- või 
sporditreeningu tund; ii) 
valikuvõimalused (Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului, 2012.) 

 

Palun kirjeldage koolispordi õppekavavälise tegevuse kohta kehtivaid õigusakte ja dokumente. 
 

Vastavalt valisuse määruse 536/2011 
artiklitele 81. ja 100. haridus-, teadus-, 
noorsoo- ja spordiministeeriumi korralduse 
ja toimimise kohta saavad koolilapsed ja 
õpilased mitteformaalsest haridusest kasu 
õppekavavälise hariduse kaudu, mida 
viiakse läbi riiklikes või eraülikoolieelsetes 
haridusüksustes, paleedes ja lasteklubides, 
koolilaagrites, spordi-, turismi- ja vaba aja 
veetmise üksustes või muudes selles 
valdkonnas akrediteeritud üksustes. 

 
Klassiväline õppetöö toimub väljaspool 
koolitunde, haridusasutustele kuuluvates 
ruumides, lastele mõedud kohtades ja -
klubides, koolilaagrites, spordi-, turismi- ja 
vabaajahoonetes ning muudes haridus-, 
kultuuri-, teadus- ja spordikohtades. 
Bukaresti riiklik lastepalee, lastepaleed ja -
klubid on juriidilised riiklikud 
haridusüksused. Bukaresti riiklik lastepalee 
allub otseselt haridus-, teadus-, noorsoo- ja 
spordiministeeriumile. 
Selle roll on: 

a) tagada koolieelikute, õpilaste ja 
üliõpilaste mitteformaalset haridust; 
b) edendada nende haridusüksuste 
profiiliringides käinud laste omandatud 
suhtlemis-, keele-, kunsti-, tehnika-, spordi-, 
digi-, kodaniku-, ettevõtlusoskusi 
c) korraldada õppekavaväliseid tegevusi 
kohalikul, maakonna, piirkondlikul, riiklikul 
ja rahvusvahelisel tasandil; 
d) toetada mitteformaalse hariduse 
pakkujatena haridusüksustes 
korraldatavaid koolijärgseid programme; 
e) pakkuda nõustamist ja abi 
mitteformaalse hariduse / klassivälise 
tegevuse valdkonnas; 
f) viia läbi mentorlustegevust 
mitteformaalse hariduse valdkonnas; 
g) korraldada koolituskursusi, 
sümpoosione, töötubasid mitteformaalse 
hariduse erinevates valdkondades; 
h) väljaõppekursuste, abididaktiliste 
materjalide, metoodiliste juhendite, 
uurimuslike uuringute, kooliprogrammide 
jms toetamine mitteformaalse hariduse 
valdkonnas; 
i) teha koostööd vabahariduslike 
koolitusprogrammide akrediteeritud 
valitsus- ja valitsusväliste asutustega 
mitteformaalse hariduse erinevates 
valdkondades (Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului Și Sportului, 2011). 
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Palun kirjeldage oma valitsuse, nt spordiministeeriumi suhet kooli õppekavavälise sporditegevusega. 
 

Vastavalt haridusministeeriumi, rahvusliku 
spordiliidu ja Rumeenia olümpiakomitee 
vahel sõlmitud koostööprotokolli artiklile nr 
10 peab iga kooliüksus üritama luua kooli 
sisest Koolispordi Liitu (Ministerul 
Educaţiei, Cercetării Şi Tineretului, Agenţia 
Naţională Pentru Sport, Comitetul Olimpic 
Şi Sportiv Român, 2007) ja need peavad 
koosnema vähemalt viiest 
individuaalspordist ja kolmest 
võistkonnaspordist. 

 
Sport on mõeldud kõigile kui puhke- ja 

kompensatsioonitegevusena, füüsilisele 
enesemõjutusele ja vaimse tervise 
edendajana, mis tagab iga kodaniku 
tervisliku seisundi.  See jaoks on loodud 
Noorte- ja Spordiministeerium (YSM), mis 
algatab programme ja loob 
organisatsioonilise raamistiku, et ergutada 
elanikkonna huvi füüsiliste harjutuste 
harrastamise järele, vajalike infrastruktuuri 
arendamise ja inimressursside 
kvalifikatsiooni mitmekesistamise 
tingimustes. 

 
YSM kehtestab konkreetse poliitika,   
organisatsioonilise ja õigusliku raamistiku 
ning tagab vajaliku infrastruktuuri ja 
ressursid tulemusspordi jaoks. 

Koolide ja Ülikoolide 
Spordiföderatsioon (SUSF) loob vajaliku 
raamistiku kooli- ja ülikoolispordi pidevaks 
arendamiseks, korraldamiseks ja tõhusaks 
toimimiseks kõigi selle struktuuri- ja 
infrastruktuurielementide tasandil. See 
töötab välja ja toetab kooli- ja ülikoolispordi 
korraldamise ja arendamise strateegiat ning 
esindab haridusministeeriumi huve 
üleriigiliste spordialaliitude suhtes. 

 
Klassivälisel koolisporditegevusel on 

kaks aspekti: tulemusporditegevus ja 
massisporditegevus. 

 
Tulemuslike spordialade tegevus 

toimub maakonna kooliinspektsioonile 
alluvates koolispordiklubides, mida 
finantseerib haridusministeerium, ning 
spordivõistlusi korraldatakse koostöös 
kohalike spetsialiseeritud spordiklubidega 
ning koostöös SUSF-i ja üleriigiliste 
spordiklubidega. Õpilaste massi 
sporditegevus toimub koolides, mis kuuluvad 
Koolispordi Liitu, ning paleedes ja 
lasteklubides, mis alluvad maakonna 
kooliinspektsioonidele, ning võistlused 
korraldatakse koostöös spetsiaalsete 
spordiklubidega, spetsialiseerunud riiklike 
föderatsioonidega ja Sport Federation for All 
ühendusega. 

 

 

Kas teie riigis toimuvad riiklikud koolide meistrivõistlused erinevatel spordialadel? Palun kirjeldage. 

Koolispordi meistrivõistlusi on kaks: 
a) Koolispordi riiklikud meistrivõistlused, mida korraldatakse Koolispordiklubides 

aktiivselt tegutsevatele sportlastele: laskesuusatamine, suusatamine, kelgutamine, 
võimlemine, vehklemine, lauatennis, judo, rütmivõimlemine, pesapall, maadlus, ujumine, 
kreeka-rooma maadlus, kergejõustik, sõudmine, süsta, male, tennis. 

b) Koolispordi rahvusolümpiamänge korraldatakse õpilastele, kes on aktiivsed 
koolispordiühendustes ning lastepalees ja lasteklubides, järgmistele spordialadele: viievõistlus, 
korvpall, kross, saalijalgpall, lauatennis, käsipall, võrkpall, ragbi, oină, male, ujumine 
orienteerumine, 

 
Kas teie riigi koolid võtavad osa Euroopa koolispordi meistrivõistlustest? 
Rumeenias on 82 spordiprogrammiga keskkooli. Enamik neist osaleb Euroopa koolispordi 
meistrivõistlustel eri alades, näiteks: kergejõustik, korvpall, poks, sõudmine, võimlemine, 
maadlus, ragbi jt. 
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Kas teie riigis on mittetulundusühinguid, kes tegelevad koolispordivaldkonnaga ning kui jah, siis 
millise spordialaga nad tegelevad. Palun kirjeldage selle häid tavasid. 

 

Tavaliselt püüavad erinevad spordiklubid 
(ka orienteerumisspordiklubid) - 
vabaühendustena oma spordiala 
reklaamida erinevate projektide kaudu laste 
ja teismeliste seas, ka koolides. Üldiselt on 
klassivälises õppetöös populaarsemad 
need spordialad (st need, mida õpetatakse 
erinevates lastepaleedes, lasteklubides jne) 
mida õpetatakse ka koolides. Euroopa 
koolispordipäeval propageerib 
Föderatsioon Sport Kõigile koolide seas 
vajadust mängida erinevaid mänge (mitte 
traditsioonilised spordimängud) ja liikuda. 
(Asociaţia Judeţeană “Sportul pentru Toţi” 
Suceava, 2019) Heade isiklike suhete 
säilitamine sporditreeneritega on viis 
suurendada huvi teatud spordiala vastu. 
Orienteerumise jaoks on mitu klubi kes ühel 
teatud nädalal „Kool erinevalt“ alustavad 
laste ja teismeliste orienteerumist ning 
korraldavad neile 1-2 orienteerumisjooksu, 
et harjutada eelnevalt selgitatud teoreetilisi 
õpetusi. Koolihoonete interjööri ja ümbruse 
kaardistamine ning kaartide õpilastele 
kättesaadavaks tegemine, et harjuda 
orienteerumisega, on üks parimatest 
tavadest. 

Koolide spordirajatiste rentimise ning 
treeningute ja ürituste korraldamise järel 
saavad erinevad spordialad familiaarseks, 
kuna lapsed on nendega oma koolis juba 
kokku puutunud. Vanemad on tavaliselt 
altimad lubama oma lastel treenida samas 
õpitud koolis, see annab neile teatava 
kindluse treenerite professionaalsuse 
suhtes. Vaadates erinevates piirkondlikes 
lastepalees ja lasteklubides pakutavaid 
spordialasid, võib märkida, et jalgpall, 
korvpall, male, tennis, aeroobika, 
võitluskunstid, ujumine, tants kuuluvad 
kõige populaarsemate spordialade hulka 
(Clubul Copiilor Sector1, 2020; Clubul 
Copiilor Sektor 2, 2020; Palatul Copiilor 
Cluj, 2020; Palatul Copiilor Iaşi, 2020; 
Palatul Copiilor Timişoara 2020; Palatul 
Copiilor Constanţa, 2020; Palatul Copiilor 
Braşov, 2020). Rumeenia pealinnas 
Bukarestis asuvas laste rahvuspalees 
propageeritakse järgmisi spordialasid: 
kergejõustik, võitluskunst, sulgpall, 
tantsimine, jalgpall, aeroobika, rütmiline 
võimlemine, välitennis, orienteerumine, 
suusatamine. Touristic Cycling on 
orienteerumisega seotud spordiala, mida 
õpetatakse Clujis klassivälise tegevusena 
(Palatul Naţional al Copiilor, 2020) 

 
 

Millised spordialad on teie riigi koolides kõige populaarsemad ja millised spordiklubid või 
koolispordiklubid koolides tegutsevad? 

 
Euridyce 2013. aastal avaldatud aruande kohaselt on koolides kõige populaarsemad tegevused 
spordimängud, võimlemine ja kergejõustik - vt joonist nr. 1 (Euroopa Komisjon / EACEA / 
Eurydice, 2013). 
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Joonis nr.1. Sporditegevus koolides alg (ISCED1 ) - ja keskkooli (ISCED 2) ajal 
Allikas: Euroopa Komisjon / EACEA / Eurydice, 2013. 

 
 

Milline on teie riigi koolides orienteerumisspordi roll? Palun kirjeldage parimaid tavasid.  
Rumeenias ei ole õppekavade raames orienteerumist õppeainena õpetatud üheski koolis.  

 

Kui suur on 14.-18. aastaste õpilaste osalus erinevates spordiklubides? Kui suur on nende osalus 
orienteerumisspordiklubides? 
Rumeenia viimase spordiaastaraamatu (Ministerul Tineretului şi Sportului, 2018) andmetel 
tegutseb erinevates spordiklubides 118 935 noort, juuniori ja kadetti. Neist 94,413 osalevad 
rahvaspordisüsteemis. 
2019. aastal oli orienteerumise riiklikel meistrivõistlustel 189 orienteerujat vanuses 14–19. 
Rumeenias on igas maakonna linnas koolispordiklubid, igas linnas rohkem kui 1000 õpilasega 
lastepaleed ja igas linnas või külas, kus on vähem kui 1000 õpilast, lasteklubid. Seal on üks 
orienteerumissektsiooniga koolispordiklubi ja see on seotud Rumeenia Orienteerumisliiduga 
(FRO, 2020). 
Orienteerumissektsioonidega lastepaleesid on 34 ja nad osalevad Orienteerumiskooli riiklikel 
olümpiatel. Neist 5 on FRO-ga seotud. Mõni orienteerumissektsioon on ühendatud geograafia, 
turismi või teiste aladega. Koolispordiklubi või lastepalee orienteerumissektsiooni norm on 90 
õpilast. 
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Kas teie riigi orienteerumisspordiklubid võtavad osa kõigist spordi- ja koolispordi arendamise 
projektidest valitsuse tasandil, samuti Euroopa programmidest? Palun kirjeldage parimaid tavasid. 

 
Mentor Silva klubil oli ajavahemikul 2016–2017 Erasmus + spordiprogramm „Sport looduses 
kõigile“, mis keskendus mitmete Euroopa riikide mitteprofessionaalsete noorsportlaste 
kokkutulekule, et nautida mõningaid atraktiivseid orienteerumisvõistluste tüüpe: mobiilne 
orienteerumine, teatejooks, regulaarne lühike pikamaaorienteerumine (Sport in Nature for All, 
2016). Samuti korraldab Mentor Silva klubi regulaarselt kohalikke üritusi nii kogenumatele 
sportlastele kui ka algajatele ja mitteprofessionaalidele, neil on laialdane osalemine kategoorias 
Avatud Perekond, seda ka tänu suurepärasele koostööle Rahvuslike Lastepalee 
orienteerumisprofessoriga. (Mentor Silva, 2020). Kõik orienteerumisspordiklubid teevad erinevate 
pargiradade korraldamisel koostööd kohalike omavalitsuste ja koolidega; koolides korraldati ka 
siseorienteerumisvõistlusi, kus koolilapsi ja teismelisi õpetati kaardi abil navigeerima. Ükski 
spordiüritus ei saa toimuda ilma linna halduse nõusolekuta, kui linnapiirkondades, parkides ja 
ümbritsevates metsades korraldatakse mitmesuguseid sportlikke tegevusi, sealhulgas 
orienteerumist. Siiski võib märkida kohalike omavalitsuste avatust erinevate organisatsioonide 
abistamisel. 

 
Milline on seos orienteerumisspordi ja teie riigi koolide bioloogia-, geograafia- või muude loodusainete 
õppeainete vahel? Palun kirjeldage. 

 
Kuna orienteerumist koolis ei õpetata, ei saa me öelda, et selles osas oleks koolides 
interdistsiplinaarne lähenemisviis. Kuid geograafia on aine mis õpetab lapsi lugema erinevaid 
kaarte ning olema teadlik kardinaalsetest punktidest ja kompassi kasutamisest, loob väga head 
eeldused orienteerumiseks. Samuti õpetatakse bioloogias lastele, et mõned metsas kasvavad 
taimed (st sammal) kasvavad enamasti põhja poole, päevalill muudab oma positsiooni vastavalt 
päikese liikumisele jne. Füüsikas, eriti keskkoolides, selgitatakse elektromagnetilisi teooriaid, 
aidates mõista kompassi toimimist. 

 
Kas teie riigis on õpetajaid, kes annavad kehalise kasvatuse tundides orienteerumise tunde? 

 
Kehalise kasvatuse ülikoolides on orienteerumine õppeprogrammides. seega on igal kehalise 
kasvatuse õpetajal olemas algteadmised orienteerumisest. Kuigi kooli õppekavas ei pruugi 
orienteerumissporti olla, harrastavad paljud õpetajad ise orienteerumist ning annavad soovi korral 
ka orienteerumise tunde. 

 
Palun kirjeldage parimaid tavasid  õpilaste orienteerumisspordiklubide kohta, mis osalevad 
meistrivõistlustel või muudes spordialgatustes. 

 
Kuna kõik 14–18-aastased sportlased on õpilased, koostab FRO võistluskalendri, et üleriigilised 
meistrivõistlused ei kattuks oluliste koolitegevustega, nagu koolieksamid, koolikatsed ja 
kooliolümpiamängud. (FRO, 2020) 
Rumeenias koordineerivad orienteerumistegevust treenerid kõikides klubides või 
spordiühendustes, kus õpilased osalevad ning saadavad neid võistlustele. 
Mõnes spordiklubis on eelarve osalemiskulude katteks, teised klubid toetavad kulusid osaliselt 
ja teistel pole üldse eelarvet, kulud jäävad kanda sportlase perele. 
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Milline on kohaliku omavalitsuse toetus koolidele ja spordiklubidele enamlevinute  sporditavade osas, 
kui üldse on? Palun kirjeldage. 

 

Bukaresti valla maakondlikud noorte- ja 
spordidirektoraadid teevad sporditegevuse 
korraldamiseks ja edendamiseks koostööd 
kohalike avaliku halduse asutustega. 
Bukaresti omavalitsuse maakondlike noorte- 
ja spordidirektoraatide töökorraldus, 
toimimine ja ülesanded on kehtestatud 
noorsoo- ja spordiministeeriumi välja 
töötatud määrusega. Bukaresti valla 
maakondlikel noorte- ja spordidirektoraatidel 
on spordivaldkonnas järgmised peamised 
ülesanded: 

 

a) peab arvestust maakonna 
spordistruktuuride üle, registreerides need 
spordiregistris; 
b) jaotab lepingu alusel toetusi vastaval 
haldusterritoriaalsel raadiuses asuvate 
spordiklubide programmidele, mille on 
eraldanud spetsiaalne riigihalduse 
keskasutus spordi jaoks; 

 
c) - teeb koostööd kohalike volikogudega, et 
tõhusalt kasutada  saadud toetusi 

kohalikus eelarves piirkonna tulemuslikus 
spordis; 
d) töötab välja ja viib ellu koostöös kohalike 
avaliku halduse asutustega spordiasutuste ja 
-rajatiste ehitamise ja parendamise kavasid, 
et arendada sporti üldiselt ja tulemussporti 
piirkonniti; doteerib mõnda eriprogrammi 
haldusterritoriaalse ala sportlastele, 
sektsioonidele või võistkondadele; 
e) teeb koostööd kooli inspektsioonide, 
haridusüksuste ja kõrgkoolidega kooli ja 
ülikooli spordi korraldamiseks ja 
arendamiseks, samuti spordiinstruktorite 
erialase ettevalmistuse kujundamiseks ja 
parandamiseks; 
f) algatab vajalikud meetmed nende 
piirkonnal korraldatavate spordiürituste 
spordi vägivalla ja dopingu vältimiseks; 
g) toetab materiaalsete ja rahaliste 
vahenditega spordi harrastamist kõigile; 
h) juhendab ja kontrollib tehnilisest-
metoodilisest ja spetsialiseeritud 
vaatenurgast maakonna spordistruktuure. 
(Parlamentul României, 2000) 
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 COMPASS 1. uuringu aruanne - EESTI 

Parimad tavad spordikursuste integreerimiseks riiklikesse ja Euroopa koolide õppekavadesse, 

kasutades spordi väärtust õppevahendina 

Kokkuvõte 

 
Uuringu tulemusena võib öelda, et Eesti haridussüsteem ja kohalikud omavalitsused on 
andnud oma osa noorte julgustamiseks erinevatest tegevustest osa võtma. Kuna õpilastugi 
läbib maakondi ja linnavalitsusi ning hetkel on pärast väikeste koolide sulgemist rohkem 
õpilaste liikuvust, on juhtumeid, kus õppekavavälise tegevuse toetust ei saa anda linna 
külastavale õpilasele, kuna ta elab teises vallas. 

 
Orienteerumine on Eestis olnud pikka aega au sees, eriti Lõuna-Eesti väiksemate koolide ja 
maakondade sees, kuna see on looduskeskkonna lähedal. Orienteerumine on ka põhikooli ja 
gümnaasiumi õppekava osa, mis tähendab, et seda tuleks harrastada kehalise kasvatuse 
tundides. Reaalsus on aga see, et õpetajad tunnevad, et neil pole piisavalt vastavaid koolitusi 
ja see võtab lisaaega, seega on seda praktiseeritud soovitatust vähem tundides. 

 

Taust 

 
Uuringu eesmärk oli esmalt välja selgitada, millised on Eesti spordipoliitika praegused suunad 
seoses spordi integreerimisega koolide õppekavasse ja lisakavadesse. Teiseks, milline on riigi 
ja kohalike omavalitsuste roll spordis osalemise edendamisel. Kolmandaks, mõista, millised 
on valitsusväliste spordiorganisatsioonide vaated spordipoliitika protsessile seoses 
keskkoolidega ja nende rolliga selles. Lisaks sellele teada saada, kes otsustab ELi 
keskkoolide haridusprogrammi üle ja milline on tegelik sihtgrupp, kelle poole COMPASSi 
tegevustega projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks jõuda. Lõpuks on meie eesmärk oli välja 
selgitada, millised spordiprogrammid ja -algatused on olemas ELi keskkoolide lisakavades ja 
kuidas neid hinnatakse? Ettepanekud spordi paremaks integreerimiseks kooliprogrammidesse 
ja spordiklubide-kogukonna koostöösse. 

 

Uuringumeetod 

 
Küsitlus viidi läbi telefoni intervjuude kaudu, kuna näost näkku intervjuud ei olnud võimalikud 
ja vastused olid oskuslikud, seega mõistsime, et sihtrühm eelistab pikemate vastuste 
kirjutamise asemel teemade üle vestelda. 
Võimalike intervjuukandidaatide nimekiri koostati veebiotsingu kaudu sellistes valdkondades 
nagu kohaliku omavalitsuse spordi ja tegevuse eest vastutavad isikud, vabaühendused, 
kehalise kasvatuse õpetajad ja koolijuhid ning spordiasutuste juhid ja juhendajad. 

 
Intervjuu käigus esitati kõik või valiti järgmised küsimused: 

1. Mis on riigis koolispordi (keskkoolide) õiguslik alus? Palun kirjeldage koolispordi 
õppekavavälise tegevuse kohta kehtivaid õigusakte ja dokumente. 

2. Palun kirjeldage valitsuse, nt spordiministeeriumi, kogukondade suhet kooli 
õppekavavälise sporditegevusega. 

3. Kas riigis toimuvad riiklikud  koolide meistrivõistlused erinevatel spordialadel? Palun, 
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kirjeldage. 
4. Kas riigi koolid võtavad osa Euroopa koolispordi meistrivõistlustest? Palun kirjeldage, 

millistest meistrivõistlustest. 
5. Kas riigis on mittetulunduslikke organisatsioone, kes tegelevad koolispordivaldkonnaga ja 

kui jah, siis millise spordialaga nad tegelevad. Palun kirjeldage selle häid tavasid. 
6. Milline on kohaliku omavalitsuse toetus koolidele ja spordiklubidele enamlevinute 

sporditavade osas, kui üldse on? Palun kirjeldage. 
7. Millised spordialad on riigi koolides ja spordiklubides kõige populaarsemad? Kuidas 

spordiklubid koolidega koostööd teevad? 
8. Milline on orienteerumisspordi roll riigi koolides? Palun kirjeldage parimaid tavasid.  
9. Kui suur on 14.-18. aastaste õpilaste osalus erinevates spordiklubides? 

Kui suur on nende osalus orienteerumisspordiklubides? 
10. Kas riigi orienteerumisspordiklubid võtavad osa kõigist spordi ja koolispordi arendamise 

projektidest valitsuse tasandil, samuti Euroopa programmidest? Palun kirjeldage 
parimaid tavasid. 

11. Milline on seos orienteerumisspordi ja riigi koolide bioloogia-, geograafia- või muude 
loodusainete õppeainete vahel? Palun kirjeldage. 

12. Kas riigis on õpetajaid, kes annavad kehalise kasvatuse tundides orienteerumise tunde?  
13. Palun kirjeldage parimaid tavasid õpilaste orienteerumisklubide kohta, mis osalevad 

meistrivõistlustel või muudes spordialgatustes. 
 

Uuringu tulemused 

 
Tulemused jagunevad teemade kaupa ning andmete uuringud ja intervjuus osalejate vastused on 
vastavalt koostatud. 

 
Koolispordi õiguslikud alused 

Kõik tehtud toimingud peavad vastama Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele (https: // 
www.riigiteataja.ee/akt/13332410), mis määrab kindlaks õppekorralduse alused, õpilase ja 
õpilase vanema või eestkostja õigused ja kohustused, kooli staatuse õigused ja kohustused, 
kooli ülalpidamise ja rahastamise alused ning riikliku järelevalve alused kooli õppe- ja 
kasvatustegevuse üle. 

 
Eestis on põhikool 1.-9. klass 7-16-aastaste õpilastega. Gümnaasiumi loetakse 10.-12. 
klassiks ja sealsed õpilased on peamiselt 17–19-aastased. 

 
Kehalise kasvatuse õpetamise kaudu soovitakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

1) mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse 
liikumisharrastuse vajalikkust; 
2) soovib olla terve ja rühikas; 
3) valdab põhiteadmisi ja oskusi, et harrastada iseseisvalt liikumist sise- ja välitingimustes; 
4) liigub /spordib ohutus- ja hügieeninõuedeid järgides ning teab, kuidas käituda 
sportimisel juhtuda võivates ohuolukordades;  
5) naudib liikumist / sporti ja on valmis õppima uusi liikumisoskusi ja liikumist 
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harrastada iseseisvalt; 
6) tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ja liigub / spordib oma oma 
kaaslasi austades, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgides ja keskkonda hoides; 

7) omandab põhikooli õppekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika; 
8) jälgib oma kehalist vormisolekut, teab, kuidas parandada oma töövõimet regulaarse 
treeninguga 
9) tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi-, liikumis- ja tantsuürituste vastu; 
10) väärtustab Eesti tantsupidude traditsiooni. 

 

Keskkooli lõpetaja: 
1) väärtustab elu ning mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust inimese tervisele ja tunneb 
rõõmu liikumisest/sportimisest; 
2) valdab teadmisi, oskusi ja kogemust liikumise/tervisespordi iseseisvaks 
harrastamiseks sise- ja välistingimustes; 
3) liigub / spordib reeglistikku ning ohutus- ja hügieeninõudeid järgides; teab, kuidas 
käituda sportimisel tekkida võivates ohuolukordades; 
4) hindab objektiivselt oma kehaliste võimete taset ning kasutab sobivaid vahendeid ja 
meetodeid nende arendamiseks; 
5) liigub/spordib oma kaaslasi austades ja keskkonda säilitades; 
6) on koostöövalmis, oskab kaaslasi juhendada lihtsate kehaliste harjutuste 
sooritamisel; 
7) on kursis Eestis ja maailmas toimuvate spordiürituste ja tantsuüritustega; 
8) omab teadmisi kehakultuuri arenguloost Eestis ja maailmas ning mõistab 
kehakultuuri rolli tänapäevases ühiskonnas. 

 

Põhialadena kuuluvad põhikooli kehalise 
kasvatuse ainekavva kuus spordiala: 
võimlemine, kergejõustik (I kooliastme 
õpitulemustes ja õppesisus esitatud 
põhiliikumisviisidena jooks, hüpped ja 
visked), liikumis- ja sportmängud (korv-, 
võrk- ja jalgpall – koolil on kohustus 
õpetada neist kahte), tantsuline liikumine, 
talialad (suusatamine ja uisutamine – koolil 
on kohustus õpetada neist ühte) ning 
orienteerumine. I või II kooliastmes läbivad 
õpilased ujumise algõpetuse kursuse. 
Teadmisi spordist ja 
liikumisest/sportimisest edastatakse 
kehalise kasvatuse tundides praktilises 
tegevuses ja/või õpilasi iseseisvale 
(tunnivälisele) õppele suunates. 
Keskkooli ajal hõlmavad kohustuslikud 
kehalise kasvatuse kursused võimlemist, 
kergejõustikku, sporti (korvpall, võrkpall ja 
jalgpall - kool on kohustatud neid kahte 
õpetama), tantsulist lliikumist, 
orienteerumist ja talispordialasid 
(suusatamine ja uisutamine - kool on 

kohustatud üht neist õpetama). Teadmised 
liikumisest / spordist ja nende tegevustest, 
sealhulgas spordiajalugu, liikumiskultuur, 
treeningu planeerimine, enesekontroll jne, 
antakse edasi praktilistes tundides 
tegevuse käigus ja suunates õpilasi 
iseseisvale (klassivälisele) õppele. 
Koolidirektor selgitab, et neil on liikumise ja 
spordiga seoses iga kuu erinev teema: 
„September oli jalgrattakuu, sõitsime palju 
jalgratastega ja rääkisime 
liikluseeskirjadest ja ohutusnõuetest. 
Pühendasime oktoobri kergejõustikule ning 
käisime lähedal staadionil jooksmas ja 
kaugushüppes. November oli mõeldud 
pallimängude jaoks, tutvusime 
pallimängudega ja harjutasime 
visketehnikaid. Detsembri teema oli male, 
kabe ja mõistatused üldiselt. Jaanuaris 
suusatasime ja kelgutasime. Kuna meie 
kuulus murdmaasuusataja Kelly Sildaru oli 
jaanuaris võistlustel väga edukas, oli hea 
oma lastele eeskuju näidata.   
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Veebruaris tegime jääsporti. Kuna meil 
jäähalli läheduses pole, siis käisime 
uisutamas. Märtsi spordialadeks olid 
võimlemine ja tants. Õpilased armastavad 
tantsida, kuid kooskõlastamist nõudvad 
harjutused on neile meelepärasemad. 
Laste liikumisharjumused on muutunud, 
ruume on rohkem. Turnimist 

 

ja õues ronimist on vähem ning seetõttu on 
ronimisseina ja köie harjutused enamike 
laste jaoks liiga rasked. Aprillis käisime 
lähedal asuva golfikeskuse treeneriga 
õpilastele minigolfi õpetamas ning ta 
korraldas toredaid mänge ja võistlusi. Mais 
käisid õpilased ujumiskursustel. ” 

 

Õppekavavälised tegevused 
 
 

Tallinnas on teave huvikoolide, 
spordiklubide, noortekeskuste ja 
huviringide ning treeningute kohta 
kogutud elektrooniliselt huvijuhendilt “Just 
Look”. See leht kogub teavet ligi 200 
erineva harrastuse ja treeningu kohta nii 
Tallinnas kui ka lähiümbruses. Huvikoolid 
ja tegevused on linnaosade kaupa 
hõlpsasti leitavad. Esindatud on erinevad 
spordialad, alates taekwondost ja tai chist 
kuni jalgpalli ja korvpallini. Lisaks pakub 
juhend harrastusi kunsti, käsitöö, 
üldkultuuri, muusika, laulu ja tantsu 
valdkonnas. 
Igas riigis kogutakse sarnaseid juhendeid 
ja teavet, tagamaks, et iga laps leiab 
endale sobiva huvirühma. 

 
Huviharidust omandatakse huvikoolides 
õppekava alusel ja seda reguleerib 
Huvikooli Seadus. Hariduse infosüsteemi 
andmetel õppis 2017/2018. huvikoolides 
72 981 noort ehk 27% kõigist 7–26-
aastastest. Maakondlik võrdlus näitab, et 
noored osalesid huvihariduses kõige 
rohkem Harjumaal (31%), Tartumaal 

(30%) ja Pärnumaal (28%) ning kõige 
vähem Valgamaal (12%), Jõgevamaal 
(14%) ja Lääne-Virumaal (15%), mis 
annab märku huvikoolide 
kättesaadavusest geograafiliselt ja 
majanduslikult. Poiste ja tüdrukute 
huvihariduses osalemise aktiivsus oli 
kogu Eestis üsna sarnane: huvikoolides 
õppis 25% poistest ja 28% tüdrukutest. 
Neist 17% tegeles huvikoolides spordiga. 

 
Erinevalt huvikoolis omandatud 
haridusest ei pea huvitegevus lähtuma 
õppekavast ja see toimub sageli 
väljaspool huvikoole. Noorte 
huvitegevuses osalemiseks on 
üldhariduskoolid olulised ja neil on 
suurem roll, eriti nooremate ja 
maapiirkondade õpilaste jaoks, kelle 
jaoks kooli huvitegevus on logistiliselt 
paremini kättesaadav. Hariduse 
infosüsteemi andmetel osales 2017/2018. 
Õppeaastal üldhariduskoolides 78 063 
kooliõpilast ehk veidi üle poole (52%) 
õpilastest, kellest 17% tegeles spordiga. 
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Valitsuse toetus õppekavavälistele tegevustele 
 
 

Alates 2017. aastast on Eestis olnud 
noorsootöö seaduse, erakoolide seaduse ja 
huvikoolide seaduse muudatus, mis lõi aluse 
noorte huvihariduse ja -tegevuse 
täiendavaks riiklikuks toetamiseks, et 
rohkematel noortel oleks huvitegevusele 
juurdepääs. 
Riigi täiendava toetuse eesmärk on 
parandada huvihariduse ja -tegevuse 
kättesaadavust ning pakkuda noortele 
mitmekesisemaid osalemisvõimalusi. 
Valdadele ja linnadele eraldatava täiendava 
rahastamise summa arvutatakse selliste 
komponentide põhjal nagu noorte arv, 
puuetega noorte arv, 7–19 aastaste noorte 
arv, kohaliku omavalitsuse finantssuutlikkus 
ning huvihariduse ja -tegevuse piirkondlik 
kättesaadavus. 
Seadus näeb ette, et vallad ja linnad 
koostavad täiendava toetuse kasutamise 
kava, kus on kirjas huvihariduses ja -
tegevuses osalevate 7–19 aastaste noorte   
arv ja võimalused, kirjeldatakse kitsaskohti 
ja tegevusi nende lahendamiseks. Kava 
rakendamise tulemused esitatakse igal 
aastal. 
Kohalikele omavalitsustele eraldatud toetus 
on osa riiklikust huvihariduse ja 
huvitegevuse täiendavast rahastamisest, 
moodustades sellest 95%. Täiendava riikliku 
toetuse teine osa on ette nähtud kohalike 
omavalitsuste koostöö edendamiseks, 

 
plaanide koostamise ja edasise jälgimise 
nõustamiseks. Kolmas osa on toetus 
huvialade esindusühendustele huvialade 
kvaliteedi parandamiseks, näiteks 
metoodikate väljatöötamiseks, koolitamiseks 
ning võrgustike loomiseks ja 
teabevahetuseks. 

 

Kohaliku kogukonna tervishoiutöötaja 
selgitab, et nende missiooniks on kaasata 
õppekavavälistesse tegevustesse 
võimalikult palju õpilasi, kuna laste ja 
õpilaste aktiivse eluviisi puudumine ja 
rasvumine kasvab. Probleem ilmneb sellest, 
et kuna paljud väiksemad koolid on suletud, 
käivad õpilased linnas koolis, kus töötavad 
nende vanemad, see tähendab, et õpilast 
peaks toetama maakonna administratsioon, 
mitte linn. Seega ei saa me neile õpilastele 
tuge pakkuda ja nad peavad seda oma 
vallas taotlema. 

Kohalik võrkpalliinstruktor ütleb, et tema 
arvates on rohkem nooremaid õpilasi, kes 
tegelevad aktiivselt spordi ja hobidega, kuid 
kuna koolis kasvavad nõuded ja ka sõbrad 
saavad suuremaks osaks nende elust, on 
teismelistel vähem kohusetunnet osaleda 
treeningutel. Samal ajal on selles 
vanuserühmas palju neid, kes võtavad 
treeninguid väga tõsiselt ja soovivad seda 
teha tipptasemel ning selle nimel kõvasti 
vaeva näha. Kuigi Eestis pole 
spordisaavutustel põhinevaid stipendiume, 
nagu on USA-s, on väga julgustav näha, et 
õpilased on valmis investeerima nii palju 
aega ja energiat. 

 

 

Eesti Koolispordi Liit on avalikes huvides ja 
heategevuslikul eesmärgil tegutsev 
vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja 
põhitegevus on suunatud koolispordi 
arendamisele Eestis. 
See ühendab üldhariduskoolide 
spordiklubisid ja muid Eestis koolispordiga 
tegelevaid ühinguid läbi koolispordi liitude 
või linnade ja maakondade spordialaliitude 
ühistegevuseks, koolispordi edendamiseks 
ja sellega seotud tegevuste 
koordineerimiseks. Liit määratleb 
koolisporti kui 

VVO-d  

sporditegevusi koolis, koolidevahelisi 
võistlusi ja muid spordiüritusi, mis toimuvad 
kooli juhtkonna toetusel ning mis täidavad 
õpilaste hariduslikke eesmärke. Liidu 
tegevuse eesmärk on koolispordi 
arendamise kaudu õppivate noorte seas 
sportlike eluviiside propageerimine 
tipptaseme, konkurentsi ja harrastusspordi 
tasandil. 
Neil on ka interaktiivne õppeprogramm 
järgmistel teemadel: ujumine, jalgpall, 
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võrkpall, kergejõustik, tervislik toitumine ja 
korvpall. 

 
Eesti Kehalise Kasvatuse Liit on avalikes 
huvides mittetulundusühinguna tegutsev 
heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille 
eesmärgiks on kehalise kasvatuse ja 
spordi arendamisele kaasa aitamine ning 
sellel eesmärgil kehalise kasvatuse 
õpetajate, spordispetsialistide ja 
spordihuviliste ühendamine Eesti 
Vabariigis. 
EKKLi põhieesmärk on suurendada 
kehalise kasvatuse tähtsust õppeainena. 
Tervislike eluviiside propageerimine 
õpilaste ja nende vanemate seas. 
Füüsiline aktiivsus on inimese igapäevaelu 
üks olulisemaid aluseid. Tihedam koostöö 
kaitseministeeriumiga nii 
riigikaitseõpetusega seotud probleemide 
lahendamiseks kui ka noorte meeste 
füüsilise võimekuse suurendamiseks, kuna 
täna sõjaväkke astuvatel noormeestel on 
füüsilised võimed väga halvad. Tervislike 
eluviiside juurdumiseks võimalikult varakult 
tuleb täiendõppele pöörata suuremat 
tähelepanu 

 

alg- ja keskkooliõpetajate koolitamisel. 
Laiendada välissuhteid ja pakkuda EKKL-i 
liikmetele võimalusi enesetäiendamiseks 
rahvusvahelistelt kutseüritustelt. Jätkata 
kindlasti juba väljakujunenud traditsiooni 
korraldada rahvusvahelisi suvekursusi ja 
konverentse. EKKL osaleb õppekavade 
kehalise kasvatuse osa ja vastavate 
ainekavade väljatöötamisel ning 
täiendamisel lähtudes väljakujunenud 
traditsioonidest ja praktikast, 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
soovitustest kehalise kasvatuse alal, 
inimese sotsiaalse ja bioloogilise arengu 
vajadustest. Teeb koostööd kõigi 
organisatsioonidega, kes propageerivad 
kehalist aktiivsust ja terveid eluviise. EKKL 
teeb koostööd kolmel tasandil: riikliku 
haridussüsteemiga (Haridus- ja 
teadusministeerium, Innove, Tartu Ülikooli 
liikumislabor), EKKL-i liikmete 
(õpetajatega) ja erasektoriga. 

 
Peaaegu igas maakonnas on 
kogukondlikke ühinguid, mis koondavad 
enda alla kõik spordiga seotud üritused ja 
huviklubid. Samuti on iga spordiala jaoks 
rahvuslikud liidud, näiteks sõudmine, 
võimlemine, rulluisutamine, tantsimine jne. 

 

Kõige populaarsemad spordialad 

Sportmängud on kahtlemata hobieelistuste hulgas. Kõige eelistatumad neist on 
võrkpall, korvpall ja jalgpall. Järgnevad tantsimine, muusika, kergejõustik ja suusatamine.  

 
Füüsilise tervise õpetajad ütlevad, et pallimängud on väga populaarsed. Algklassides on 
rahvastepall endiselt au sees. Jalgpalli populaarsus on tõusuteel. Kergejõustikuvõistlustel käib 
palju inimesi. Pole teada, kas see on halbade talvede tõttu või heade eeskujude puudmise 
tõttu, kuid paraku näitab suusatamine langustrendi. 

 

Kohalik võrkpalliinstruktor selgitab, et võistlemine arendab distsipliini, kohusetunnet, võimet 
teistega arvestada, kuid on ka lapsi kes lihtsalt tunnevad liikumisest rõõmu, ega pea vajalikuks 
võistelda. Te ei pea iga kord võistlema, saate ka liikuda, mängida seiklusmänge ja matkata. 
On oluline, et liiguksite ka väljaspool koolitreeninguid. 
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Orienteerumine 

 

Eestis on üle kümne orienteerumisklubi, 
mis on peamiselt kategoriseeritud asukoha 
järgi. Orienteerumisveebisaitidel soovitavad 
nad ka mõnda võrgumängu selle paremaks 
muutmiseks (nthttp://mobo.osport.ee, 
http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.htm 
ljne.) 

 
Koolis orienteerumise õpetamiseks on 
koostatud programm, mis oli osa ametlikust 
õppekavast. Õppekava koosneb 
metoodikast, kuidas reguleerida raja 
keerukust, kuidas valida kohta, kuidas 
lugeda kaarti ja erinevat tüüpi 
orienteerumist. 
2015. aastal tehtud uuring näitab, et kaks 
neljandikku uuringus osalevatest kehalise 
kasvatuse õpetajatest viib võimaluse korral 
läbi orienteerumistunde. Klasside maht on 
väiksem, kui õppekava ette näeb. Õpetajad 
pole õpilasi liikuva orienteerumisega kurssi 
viinud. Mobiilsele orienteerumisele 
suunatud treeningud ja mobiilsed 
orienteerumismängud / tarkvara on huvide 
nimekirjas esikohal. Õpetajad tunnistasid, 
et vajavad täiendkoolitust nii teoreetiliste 
kui ka praktiliste oskuste arendamiseks. On 
ilmne, et õpetajad, kellel on varasemaid 
spordialaseid kogemusega rohkem, 
pakuvad rohkem orienteerumistunde. 

 
Eesti suurim harrastusspordisari on aprillist 
oktoobrini üle Eesti toimuvad 
orienteerumispäevad. Eestlasi huvitab 
orienteerumine ja seda näitab ka asjaolu, 
et Euroopa meistrivõistlused toimusid 
Otepääl 2006. aastal ja pidanuks toimuma 
2020. aastal Rakveres, olles ainus riik, kus 
alates 2000. aasta algusest on mänge 
peetud kaks korda. 
Kohaliku kogukonna tervisespetsialist tõi 
välja, et orienteerumise õpetamist takistab 
peamiselt praktiliste kogemuste 
puudumine, kuigi see on õppekava osa. 
Samal ajal puudub paljudel õpilastel 

praktiline kogemus, mis raskendab neil 
kavandamast orienteerumis teekonda ja 
maastikule kontrollpunktide asetamist. 

 

Kehalise kasvatuse õpetaja märkis, et tal 
oli nii maastiku kui ka kompassiga kaardil 
navigeerimine keeruline ning kõigil tema 
eakaaslastel pole motivatsiooni 
orienteerumist õpetada. Nimelt võtab 
radade planeerimine ja kontrollpunktide 
asetamine maastikule palju lisaaega. On 
võimalik et eksisteerib pahatahtlikke õpilasi 
või tänaval liikuvaid inimesi, kes liigutavad 
kontrollpunkte paigast ära. 

 

Teine õpetaja märkis, et õpilased oleksid 
rohkem huvitatud mobiilsest 
orienteerumisest ja orienteerumismänge / 
arvutiprogramme tutvustavatest 
koolitustest, kuid see võtab ka arvutiga 
tutvumiseks lisaaega, mis ei vasta 
õppekavale, ehkki seda võiks ühendada 
mõne muu õppeainega, näiteks bioloogia, 
IT või geograafia. 
Koolidirektorilt küsides ütles ta, et kooli 
läheduses asuvate tänavate trajektoori 
peetakse liiga ohtlikuks ja seega ei saa 
orienteerumist teha linna piirkonnas koos 
õpilastega. Lähedal asuvate metsaradade 
jaoks oleks vaja uuendada 
orienteerumiskaarte, kuna need ei vasta 
tegelikkusele. Samuti näivad õpilased ja 
nende vanemad puuke kartvat. 
Seoses teiste ainetega julgustab ta muidugi 
õpetajaid koostööle, kuid ta ei saa seda 
kohustuslikuks muuta. Eesti hariduse 
õppekava on juba ühtne, kuid igal õpetajal 
on õigus reserveerida valik, millele ta 
rohkem tähelepanu pöörab, arvestades, et 
kõik eesmärgid on täidetud. Samuti on 
tavaline, et tihedama suhtlusega õpetajad 
teevad koos projekte ja suhtlevad 
üksteisega teiste õppeainete toetamiseks. 
Selle poole püüdleme kooliperena, kuid me 
ei saa seda kellelegi peale suruda 

 

107 

http://mobo.osport.ee/
http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.html
http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.html


 21 

Pojekt N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 
 

Lisad 

Tagab abimaterjale, sealhulgas tegelikku ülevaadet ja mõistete 
sõnastikku. Gümnaasiumi riiklik õppekava: https: 
//www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/2925 / 13275405.pdf 
Põhikooli rahva õppekava: 
http s: // ww w. ri i gi t ea t aja. ee / ak til i sa / 1290/8201/4018 / 141m% 
20lisa8.pdf Eesti regionaalne areng. 2018. Noored Eestis: https: 
//www.stat.ee/publication-download- pdf? publishing_id = 44736 
Orienteerumistunnid õpikeskkond ja metoodika 
http://oppekava.innove.ee/wp- sisu / üleslaadimised / saidid / 6/2 0 1 7/0 1 / 
 Orienteerumistundide_õpikeskkond_ja_läbiviimise_metoodika.pdf 

 

Eesti kehalise kasvatuse liidu suvehooaja võistluste nimekiri.  
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COMPASSi 1. uuringu aruanne - BULGAARIA 

Mis on riigis koolispordi (keskkoolide) õiguslik alus? Palun kirjeldage koolispordi õppekavavälise tegevuse 
kohta kehtivaid õigusakte ja dokumente. 

 

Kooli kehalist kasvatust ja sporti reguleerivad õigusaktid on: 
- Kehalise kasvatuse ja spordi seadus (PESA), 
- Koolieelse ja koolihariduse seadus (PSE) ja 
- Nende rakendamise põhimäärused. 

 

Uue kehakultuuri- ja spordiseaduse 
jõustumisega reguleeriti sporditegevus 
koolides, mis jäävad õppekavast väljapoole, 
uue noorsoo- ja spordiministri ning haridus- ja 
teadusministri määrusega. 

 

Vastavalt Art. PESA 55, koolid ja isikliku 
arengu toetamise keskused pakuvad tingimusi 
laste / õpilaste sporditegevuseks väljaspool 
õppekava, kuna sporditegevust korraldatakse 
spordialaliitude ja nende liikmete, koolide ja 
isikliku arengu toetamise keskuste kaudu. 
Sama artikli artikli paragrahv 3 kohaselt 
määratakse haridus- ja teadusministri ning 
noorsoo- ja spordiministri määrustega kindlaks 
õppekavaväliste laste koolituse ja 
võistlustegevuse korraldamise ning läbiviimise 
tingimused. 

 

Seadusliku delegatsiooni kohaselt anti välja 5. 
novembri 2019. aasta määrus nr 24 laste ja 
õpilaste koolitus- ja võistlustegevuse 
korraldamise ja läbiviimise tingimuste kohta 
väljaspool õppekava, mis reguleerib 
õppekavavälise koolituse korraldamise ja 
läbiviimisega seotud suhteid ja tegevusi laste 
võistlustegevusteks kooli haridussüsteemis. 
 

Määruses määratletakse asutused ja 
spordiorganisatsioonid, mis loovad tingimused 
treeninguteks ja võistlustegevuseks, nõuded, 
millele pedagoogilised spetsialistid peaksid 
vastama, samuti koolituse ja võistlustegevuse 
peamised eesmärgid, mis on seotud laste ja 
õpilaste tervisliku eluviisiga propageerimisega. 
ja regulaarne sporditegevus. 

Laste ja õpilaste treeningtegevuse 
korraldamise ja läbiviimise tingimused ja kord 
on reguleeritud, kuna treeningtegevuse ulatus 
hõlmab tegevusi spordiliikide kaupa, muid 
spordi- ja sport-turismitegevusi, mida 
korraldavad koolid ja keskused. Lastel ja 
õpilastel (alaealiste puhul nende vanematel) 
on valikuvõimalused treeningtegevustele. 
Treeningtegevuste läbiviimise ajakava 
koostamiseks esitatakse nõue, reguleeritakse 
laste ja õpilaste arvu rühmades erinevate 
tegevuste jaoks, toimumiskohta ja nõudeid 
tegevusi läbiviivatele pedagoogidele. 

 

Määrus reguleerib ka võistlustegevuse 
korraldamise ja läbiviimise tingimusi ja korda, 
andes koolidele, keskustele, tegevusloaga 
spordialaliitudele ja liikmespordiklubidele 
õiguse neid võistlusi korraldada. Määratakse 
kindlaks kohad, kus võistlustegevust saab läbi 
viia - koolid, keskused või väljaspool nende 
territooriumi asuvatel spordiplatsidel, samuti 
asutuste ja organisatsioonide spordikalendrite 
kinnitamise ja väljakuulutamise kord, mille 
alusel võistlus toimub. 

 

Vastavalt uutele PESA nõuetele reguleerib 
korraldus sarnase vanuse ja klasside õpilaste 
koolidesse ühe või mitme spordivõistkonna 
moodustamise viisi spordiliikide kaupa. Kavas 
on, et kooli spordimeeskonna loovad pärast 
direktori nõusolekut vastava kooli kehalise 
kasvatuse ja spordi õpetaja ja / või 
sporditreener. See regulatiivne võimalus loob 
reaalsed tingimused spordiklubide ja koolide 
vahel tõhusa partnerluse loomiseks. Nõutes 
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määratakse kindlaks meeskonna koosseis ja 
tegevused, samuti selle konkreetsed 
funktsioonid. 

 
Haridus- ja teadusministeeriumi 
Spordikalendrisse kuuluvate koolimängude 
korraldamise ja läbiviimisega on ette nähtud 
reeglite kinnitamine, need eeskirjad ja 
ettepanekud töötab välja Noorte- ja 
spordiministeeriumile vastavad litsentseeritud 
spordialaliidud. Määruse eelnõuga nähakse 
ette ekspertkomisjoni määramine 
ettepanekute läbivaatamiseks ja eeskirjade 
lõpliku eelnõu koostamiseks, mille esitab 
heakskiitmiseks noorsoo- ja spordiminister 
pärast konsulteerimist haridus- ja 
teadusministriga. 

 

Määrus reguleerib koolimängude võistluste 
rahastamise tingimusi, kuna rahastamine tuleb 
noorsoo- ja spordiministeeriumi ning haridus- 
ja teadusministeeriumi eelarvest ning see 
viiakse läbi vastavalt finantsplaanidele – see 
on oluline osa. Omavalitsused ja tegevusloaga 
spordialaliidud viivad reeglites sätestatud 
finantstingimuste alusel läbi linna-, piirkonna- 
ja rajooni mänge. 

 

Lisaks koolitus- ja võistlustegevuse 
rahastamisele näeb korraldus ette ka riiklike ja 
rahvusvaheliste programmide ja projektide 
rahastamist. 

 

Palun kirjeldage valitsuse, nt spordiministeeriumi, kogukondade suhet kooli õppekavavälise 
sporditegevusega. 

 
Mõlema ministeeriumi viljaka koostöö 
tulemusena kajastas uus koolieelse ja 
koolihariduse seadus Noorsoo- ja 
Spordiministeeriumi (MYS) juhtivat rolli 
koolispordi vallas 
- tund sporditegevuseks muutus õppekavas 
sisalduvate kohustuslike koolitundide osaks. 
Sel tunnil loodi võimalus, et sporti viivad läbi 
kutsekvalifikatsiooniga "sporditreenerid", 
samas kui tavapäraseid sporditegevusi viivad 
keskhariduse kõigil etappidel ja tasemetel läbi 
omandatud kutsekvalifikatsiooniga 
pedagoogid ehk “kehalise kasvatuse ja spordi 
õpetajad”. Need meetmed on tõhus vahend 
õpilaste tervisliku eluviisi motiveerimise 
toetamiseks, samuti sõltuvuste ja agressiivse 
käitumise ennetamiseks. 

 

Üks lähenemisviise õpilastes spordi vastu huvi 
äratamiseks ja nende motivatsiooni 
suurendamiseks sporditegevuse osas on 
meetmed andekate ja silmapaistvate laste 
kaitsmiseks spordivaldkonnas. Spordiandide 
avastamine, suunamine ja hoidmine on 
juhtivad tegurid laste ja noorte jaoks 
positiivsete näidete kujundamisel. Igas 
vanuses väljapaistvad sportlased on salliva 
käitumise mudelid, eeskujud, mis aitavad üles 
ehitada noorukite väärtussüsteemi. Sellega 
seoses võib silmapaistvate sportlaste 
ergutamine olla vahend õpilaste, sealhulgas 
haavatavate sotsiaalsete rühmade ja 
riskirühma kuuluvate laste sporditegevustele 
meelitamiseks. Igal aastal Kultuuriminister, 
Noorte- ja 

Spordi- ning Haridus- ja teadusminister 
töötavad ühiselt välja riiklike, 
munitsipaalkoolide ja erakoolide andekate 
laste kaitsmise meetmete programmi, mis 
hõlmab riiklikke ja rahvusvahelisi võistlusi, 
üritusi ja võistlusi kunsti-, teadus- ja 
spordivaldkonnas. Igal aastal pakub MYS 
üliõpilastele stipendiumite kaudu rahalisi 
stiimuleid, et toetada nende spordiannete 
arengut. Rahalised vahendid spordivaldkonna 
stipendiumide loomiseks riiklikes 
spordikoolides, kõigis munitsipaal- ja  
erakoolides antakse vastavalt noorsoo- ja 
spordiministri ettepanekule. 

 

Arvestades, et haridusasutustel on õpilaste 
kehalise aktiivsuse edendamisel ja tervisliku 
eluviisi toetamisel võtmeroll, on neis 
kaasaegse spordibaasi pakkumine võimalus 
vältida agressiivsust, halbu harjumusi ja 
kahjulikke suundumusi tervises. MYS algatas 
kogu riigi koolides siseruumides asuvate 
spordirajatiste kättesaadavuse kohta andmete 
kogumise protsessi. Sellega seoses viis riiklik 
statistikainstituut pärast vajaliku 
kooskõlastamise rakendamist 2018. aastal 
läbi katseuuringu Bulgaaria koolide ja 
lasteaedade sisespordirajatiste olemasolu 
kohta, et kavandada tegevusi ja seada 
prioriteediks piirkonnad. Kättesaadavad 
andmed ja teave oli tööriistaks uute 
haridusalaste siseruumides asuvate 
spordirajatiste ehitamise poliitika rakendamisel 
õigete kriteeriumide kindlaksmääramiseks 

 

111 



 25 

Pojekt N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 
 
 

asutuses, kus neid pole või kus klassid 
toimuvad spordi jaoks kohandatud ruumides. 
See on seotud Bulgaaria valitsuse 
juhtimisprogrammi rakendamisega aastateks 
2017–2021. 

 

Reguleerimaks ja tagamaks kohalike 
omavalitsuste häid tavasid, mis on seotud 
tõhusate partnerlustega spordiklubidega 
õppekavavälise sporditegevuse läbiviimiseks, 
uurib MYS võimalusi nende tegevuste 
pakkumiseks, mis praegu toimuvad peamiselt 
vabatahtlikult. Sellega seoses on koostatud 
motiveeritud ettepanek ja see on lisatud 
eelnõusse 

 

Rakenduskava "Teadus ja haridus" 2021-
2027, mis on seotud järgmiste tegevustega: 
Koolidele treenerite pakkumine spordi- ja 
õppekavaväliste sporditreeningute 
läbiviimiseks, määrates omavalitsustesse 
treenerid riigikoolides tunniplaanide 
pidamiseks. 
Selle poliitika rakendamise vajaduse 
tõestamiseks viis MYS läbi riikliku 
rakenduskava raames funktsionaalse uuringu 
"Spordivaldkonna poliitika analüüs õpilaste ja 
noorte füüsilise aktiivsuse parandamiseks ning 
selle rakendamise vahendid". 

 

Kas riigis toimuvad erinevate spordialade riiklikud koolimeistrivõistlused? Palun kirjeldage. 
 
 

Igal aastal kinnitab haridus- ja teadusminister 
riikliku spordikalendri (NSC), mis sisaldab iga-
aastaseid märkimisväärseid spordiüritusi ja 
võistlusi õpilastele. Märkimisväärse koha 
NSC-s hõivavad koolimängud, mis on 
koolilaste jaoks kõige populaarsem sündmus 
ja mis on põhiline väljendusvorm koolispordi 
valdkonnas. Need on osa poliitika 
rakendamise meetmetest, mille eesmärk on 
arendada õpilaste huve, võimeid ja vajadusi 
kehalise aktiivsuse, kehalise kasvatuse ja 
spordi valdkonnas, tervisliku eluviisi 
propageerimise, spordi ja tehniliste oskuste 
arendamise ja parandamise valdkonnas, 
sporditalentide valimise ja 
väljendusvõimaluste loomine 
spordivaldkonnas. 

 

Koolimängude võistlused toimuvad õpilastele 
kolmes vanuserühmas - V-VII, VIII-X ja XI- XII 
klass, soo ja kaheksa spordiala distsipliinide 
kaupa neljas etapis - sise- ja munitsipaal-, 
piirkondlik, tsooniline 

 
ja finaal. Koolimängude kavas on kehalise 
kasvatuse õppekavades pakutavad spordialad 
ja vastavate klasside sport (kergejõustik, 
võrkpall, korvpall, käsipall, jalgpall, sulgpall, 
lauatennis ja male). Mängude korraldajad on 
koolid, omavalitsused, Bulgaaria Õpilasspordi 
Liit (BASU) ja selle liikmesspordiklubid. 
Rahastamise ja koordineerimise tagab 
haridus- ja teadusministeerium, sealhulgas 
piirkondlike haridusosakondade, noorsoo- ja 
spordiministeeriumi ning omavalitsuste kaudu. 
Koolimängude nelja etapi võistlustel on 
õpilastest kohal umbes 90 000 osalejat. NSC 
hõlmab ka õpilasmänge kuulmispuudega, 
füüsilise puudega ja kesknärvisüsteemi 
puudega õpilastele. 
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Kas riigi koolid osalevad Euroopa koolispordi meistrivõistlustel? Palun kirjeldage. 
 

Koolimängude võistlused 
 

Koolimängude raames toimuvad võistlused on kantud Haridus- ja Teadusministeeriumi 
spordikalendrisse, hõlmavad umbes 90 000 osalejat aastas ja toimuvad 8 spordialal kolmes 
vanuserühmas neljas etapis: 
- munitsipaal-; 
- piirkondlik; 
- tsooniline - hõlmab 3-4 lähedast piirkonda; 
- finaalid. 

Neid rahastab igal aastal noorsoo- ja spordiministeerium rahaliste vahenditega 508 000 BGN 
(umbes 260 000 eurot). 

 

Noorte- ja spordiministeerium rahastab igal aastal üleriigilistel koolimängudel esikohale seatud 
võistkondade osalemist ülemaailmsetes koolimängudes. 

 

Kuulmispuudega, nägemispuudega, füüsilise puude ja kesknärvisüsteemi vigastustega õpilaste 
koolimängude võistlused toimuvad 11 spordialal ja hõlmavad umbes 350 osalejat aastas. 

 

Neid rahastab igal aastal ka noorsoo- ja spordiministeerium vahenditega 32 500 BGN (umbes 
16620 eurot). 

Kas riigis on koolispordivaldkonnaga tegelevaid mittetulundusühinguid ja kui jah, siis millise spordialaga 
nad tegelevad. Palun kirjeldage sellega seoses häid tavasid. 

Koolispordivaldkonnaga on tihedalt seotud kaks mittetulundusühingut. 

Bulgaaria Üliõpilaste Spordiliit (BASU) on spordiklubide ja muude spordiorganisatsioonide 
vabatahtlik ühendus, mis tegeleb Bulgaaria Vabariigis õpilaste füüsilise võimekuse ja tervise 
arendamisega. Bulgaaria Üliõpilaste Spordiliidu president on silmapaistev korvpallurist naismängija 
Julia Boyanova. 

Sellise struktuuri loomine 2007. aastal tuli ilmsiks pärast vähest sporditegevust koolides, 
tähelepanuta jäetud koolispordi infrastruktuuri ja noorukite vähenevat huvi spordi vastu. Ühing 
püüab lapsi mänguväljakutele tagasi tuua, kaasates kehalise kasvatuse õpetajaid nende 
eesmärkide saavutamiseks. Noorsoo- ja spordiministeeriumi rahalisel toel on sel ühingul ainus 
õigus korraldada õpilaste meistrivõistlusi. Meistrivõistlustel käsitletavad spordialad on 
traditsioonilised põhivaldkonnad - korvpall, võrkpall, jalgpall, lauatennis, käsipall, kergejõustik, 
sulgpall, male. 

 

Bulgaaria kehalise kasvatuse ja spordiõpetajate ühendus (ABUFVS) loodi 2014. aastal Sofias 
asuva sõltumatu vabatahtliku avaliku organisatsioonina vastavalt mittetulunduslike juriidiliste isikute 
seaduse sätetele. Selle peamine eesmärk on levitada kehalise kasvatuse teooria, sporditreeningu 
teooria häid pedagoogilisi tavasid ja teadussaavutusi ning motiveerida kehalise kasvatuse, spordi 
ja olümpia valdkonna teadustoodete väljatöötamist ja juurutamist. 

 

Liit toetab riiklikke asutusi kehalise kasvatuse ja spordi arendamiseks asjatundlikkuse ja 
uuringutega. 
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ABUFVS korraldab lastele koolimänge ainult põhikoolides. Mängude hulka kuuluvad teatejooksu 
mängud, ujumine, korvpall ja palju muud. 

Alates 1991. aastast tegeleb Bulgaarias Šveitsi mittetulundusühing "Option 5". Ettevõte viib ellu 
projekte noorte heaks, toetades eelkõige spordivaldkonna algatusi, näiteks orienteerumisklubi 
"Option 5" Targovishte ja muusikavaldkonna projekte. Ettevõtte töös on prioriteediks kogemuste 
vahetamine ja otsekontaktid Šveitsi ja Bulgaaria, aga ka teiste riikide noorte vahel. "Option 5" 
projekte rakendatakse põhimõtteliselt ilma riigi rahastamiseta, ainult üksikisikute ja ettevõtte 
liikmete annetustega. Nüüd on sellel umbes 150 liiget ja umbes 400 püsiannetajat.  

 
“Option 5” trükitud bülletääni tiraaž on 600. 

 
Lisateavet bulgaaria keeles käimasolevate projektide kohta ning üksikasju laste puhkusekursuste 
ja orienteerumisvõistluste kohta leiate aadressilt: 

 
Veebisait:www.variant5.org E-post: variant5@tourism.bg 

 

 
Milline on kohaliku omavalitsuse toetus koolidele ja spordiklubidele enamlevinute sporditavade osas, kui 
üldse on? Palun kirjeldage. 

 
Noorsoo- ja spordiministeerium töötab välja ja 
koordineerib programme, mille kasusaajad on 
spordiorganisatsioonid. Põhieesmärgid on 
seotud sihtrühmade - laste ja õpilaste, 
sealhulgas riskirühma laste - sportlikus 
tegevuses, üritustel ja võistlustel osalemiseks 
tingimuste loomisega. Programme "Spordi 
arendamine õpilastele", "Spordirisk 
riskilastele", "Õppige ujuma", "Sport lastele 
vabal ajal", "Lapsed ja spordiklubi", "Õppige 
suusatama" viiakse ellu igal aastal. "Laste 
jalgpalli arendamise programm", "Tennis - 
sport kõigile", "Golf - piirideta sport", "Lapsed 
ja sulgpall". Laste atleetlikkuse arendamin 
toimub riigi igas munitsipaalüksuses ning need 
üksused vastutavad spordi infrastruktuuride 
loomise eest, aga ka 

mänguväljaku tegevuste, ürituste ja võistluste 
eest, kuna enamik alasid on 
munitsipaalomandis ja neid pakuvad 
spordiorganisatsioonid.  

Programmid töötatakse välja ja 
finantseeritakse vastavalt kehalise kasvatuse 
ja spordi seaduse nõuetele ning 02.04.2019 
korraldusele nr 3 füüsilise tegevuse, kehalise 
kasvatuse, spordi ja sporditurismi alase 
tegevuse rahalise toetamise korra kohta. 
Omavalitsustel on seevastu oma õpilaste 
spordile suunatud programmid, mida 
rakendatakse territoriaalselt, mis on suunatud 
samadele kasusaajatele ja sihtrühmadele. 
Selles mõttes tuleb uurida, milliseid 
lähenemisviise kasutavad omavalitsused 
spordiklubide toetamiseks õpilaste 
sporditegevuse osas ja kas spordi ulatus on 
igas omavalitsuses spetsiifiline. 
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Millised spordialad on riigi koolides ja spordiklubides kõige populaarsemad? Kuidas teevad spordiklubid 
koolidega koostööd? 

 

Kõige populaarseim on jalgpall ja korvpall. 

Kaks head näidet koolide ja spordiklubide koostööst on: 

Varna vallas (Euroopa spordilinn 2019) lubatakse spordiklubisid vabalt nädalas kehalise kasvatuse 
tunnile - Treeningtunni Algatus. Siin astuvad kooli tõelised sporditreenerid erinevatest 
spordiklubidest ja treenivad lapsi vastaval spordialal, andes ühelt poolt motivatsiooni osalemiseks 
– teiselt poolt toimib andekate spordilaste otsimine. 

 

Pazardzhiku omavalitsuses (Euroopa spordilinn 2020) lepivad koolijuhid spordiklubidega kokku, et 
nad annavad rendile sümboolsete hindadega treeninguteks siseruume sportimiseks. Selle eest 
saavad vastavas koolis õppivad lapsed saavad spordiklubis tasuta treeninguid. 

Milline on orienteerumisspordi roll riigi koolides? Palun kirjeldage parimaid tavasid. 
 

Informatsioon orienteerumisklubide erilise rolli kohta koolides puudub. Orienteerumine spordialana 
on tavalisem koolides, kus kehalise kasvatuse õpetajad on koolitatud / kvalifitseeritud või kirglikud 
selle spordiala vastu. 

Kui suur on 14.-18. aastaste õpilaste osalus erinevates spordiklubides? Kui suur on nende osalus 
orienteerumisspordiklubides? 

 

Riikliku statistikainstituudi andmetel on Bulgaarias spordiklubis registreeritud ainult 35 000 last 
vanuses 14–18 aastat. Neist arvukamad on jalgpallurid - 18 000, ligi 5400 treenib võrkpalli, umbes 
5000 - korvpall, vähem kui 2000 kergejõustikku, 1500 tegeleb käsipalliga.  

 

Vaid 3% Bulgaaria teismelistest ütleb, et mõnikord lähevad nad jõusaali seetõttu, et tahavad hea 
välja näha ja lihasmassi kasvatada. 

Lahingu- ja adrenaliinispordid koguvad populaarsust. 

Bulgaaria noored ei ole samuti põhisuundadest erandid - neid on palju, keda võitlussport köidab. 
Eelistatud spordialad on ka tennis ja ujumine. 

Bulgaaria Orienteerumisföderatsioonis on ajavahemikus 14–18 aastat registreeritud 187 sportlast. 

Kas teie riigi orienteerumisega seotud spordiklubid võtavad osa kõigist spordi ja koolispordi arendamise 
projektidest valitsuse tasandil või Euroopa programmidest? Palun kirjeldage parimaid tavasid. 

 

Bulgaarias intervjueeritud 15 orienteerumisspordiklubi klubist üheksa väidavad, et nad osalevad 
riiklikes spordiarenduse programmides - Sport koolidele, Minu esimene sport, Vabaaja sport, Edu 
jne. Kõiki neid programme rahastab noorsoo- ja spordiministeerium. 

 

Orienteerumisklubid (ja ka kõik üheksa intervjueeritud spordiala klubi) ütlesid, et neil puudub 
võimekus ja kvalifikatsioon riiklike või rahvusvaheliste spordiprojektide väljatöötamiseks ja 
juhtimiseks. 

 

Klubidele antavate toetuste suurusega seotud halduskoormus mängib üha enam takistavat rolli ja 
julgustab spordiklubisid riiklikest programmidest rahastamist taotlema. 
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Milline on seos orienteerumisspordi ja riigi koolide bioloogia-, geograafia- või muude loodusainete 
õppeainete vahel? Palun kirjeldage. 

 

Kas riigis on õpetajaid, kes annavad kehalise kasvatuse tundides orienteerumise tunde? 
 

Bulgaaria haridus- ja teadusministeerium tunnistab ja on juurutanud interdistsiplinaarseid seoseid 
koolieelse ja koolihariduse sisu arendamisel, ütles ministeeriumi koolieelse ja koolihariduse sisu 
eest vastutav juhtekspert proua Lyubka Alipieva. Euroopa võtmepädevuste raamistikus on vastu 
võetud 8 põhipädevust, mida tuleb arendada põhioskustena: 

- Mitmekeelne pädevus 

- Isiklik, sotsiaalne ja õppima õppimise pädevus 

- Kodakondsuse pädevus 

- Ettevõtlusalane kompetents 

- Kultuuriteadlikkus ja väljendusoskuse pädevus 

- Digitaalne pädevus 

- Matemaatiline kompetents ja teaduse, tehnoloogia ja inseneriteaduste alane pädevus 

- Kirjaoskuse pädevus 

Ainult Bulgaarias kui ELi liikmesriigis on haridus- ja teadusministeerium lisanud üheksanda 
pädevuse, mille koolilapsed arendavad 

- isiklik jätkusuutlik areng ja säästva elustiili pädevus. 

See on seotud kooli õppekavade interdistsiplinaarse sisuga ja põhineb kooli spordi- ning puhke- ja 
turismialadel. 

Orienteerumist kasutatakse geograafiatundides: 

- geograafiliste ja turismikaartide ning siltide tõlgendamine, 

- ilma seadmeteta looduses orienteerumine - vastavalt looduslikele omadustele - tähed, kuu, päike. 

See ei ole siiski kohustuslik vorm, vaid selle valib vastav õpetaja vastavalt oma kvalifikatsioonile.  
 

Ministeeriumi andmetel on Bulgaaria koolides selle spordiala vastu väga vähe huvilisi, mida 
kinnitasid ka orienteerumisklubide esindajad. 

 

On õpetajaid, kes soovivad ja mitmekesistavad oma tunde, kuid füüsika ja astronoomia ning 
bioloogia tundides eelistavad õpetajadpigem laboratoorseid tunde kui praktilisi vabaõhutunde. 

 

Orienteerumistundide läbiviimine sõltub küsitletud spordiklubide esindajate sõnul peamiselt kooli 
direktoritest, pärast seda vanematest ja lastest. Mõned omavalitsused (nt Varna, Pazardzhik, 
Ruse, Sofia) koos piirkondlike haridusosakondadega (osa Haridus- ja Teadusministeeriumist) 
pakuvad sporditegevust vastava ala kvalifitseeritud treenerite poolt. Spordiklubide nimekiri 
edastatakse koolidele ja ka kooliealistele, kes saavad sporditreeningutest kasu. Täpsustatakse 
külastuste nädalakava. Eesmärk on kahepoolne - ühelt poolt pakkuda lastele võimalust treenida ja 
tasuta spordiala demonstreerida kvalifitseeritud treeneri poolt, ja teiselt poolt, et klubid saaksid 
lapsi välja valida ja klubisse meelitada. 
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Palun kirjeldage parimaid tavasid õpilaste orienteerumisklubide kohta, mis osalevad meistrivõistlustel 
või muudes spordialgatustes. 

1. Bulgaarias on tavaks korraldada üheks nädalaks koolivaheaegadest erinev ROHELINE 
(looduses), VALGE (suusatamiseks) ja SININE (ujumiseks) kool. Selle nädala jooksul õpivad 
lapsed ja osalevad õues, mis täiendavad kooliaineid. Enamasti osalevad nendes koolides ka 
kehalise kasvatuse õpetajad ja toetavad teisi õpetajaid. Orienteerumisjuhendajaid ega 
treenereid siiski ei osale. Orienteerumine on ainult õpetaja kvalifikatsioon või huvi.  

 

2. I-XII klassi laste jaoks on alates 2004. aastast uue kehalise kasvatuse ja spordi seadusega 
antud võimalus mitmekesiselt harjutada ühte kolmest kehalise kasvatuse kohustuslikust tunnist 
koolis. Lapsed saavad valida erinevate võimaluste vahel. Üheks võimaluseks on turism. 
Šumeni linna (Bulgaaria kirdeosas) kool otsustas pärast õpilaste seas korraldatud küsitlust 
korraldada moodulturismi koolituse. Siin on nende juhtum: 

 

Turismil on selge integreeriv seos teiste koolis õpitud ainetega, nagu geograafia, ajalugu, 
bioloogia, ökoloogia, ajalugu, muusika, kaunid kunstid ja palju muud. See on täiendav eeldus 
õpilaste huvi, uudishimu ja motivatsiooni suurendamiseks turismi eri vormides osalemiseks. 

 

Moodulite kestust reguleerivad metoodilised juhised ja vastavad hariduskraadid on järgmised:  
✓ I - IV klass põhihariduse algstaadiumis on -2, 4, 6 tundi; Rakendamise 
näidisvormid on: 
- jalutuskäik - kombineerituna piirkonna mobiilimängudega; 
- Ekskursioon - koos mobiilimängudega, sealhulgas rakenduslikud oskused; 
- Matk - (tasasel ja karmil maastikul - mägisel maastikul) koos mängudega 
asimuudiorienteerumise treeningutega; 
- turismipühad - vastavalt traditsioonidele, looduskeskkonna kaitsele ja õpilaste 
ökoloogilisele haridusele; 

- võistlused ja mängud külastatavas piirkonnas 
✓ Põhiharidusastme noorema gümnaasiumi astme V - VIII klass 4 - 6 tundi; 
Läbiviimise näidisvormid on: 
- turismimängud ja oskused looduses (telkimine, orienteerumine kompassi ja kaardiga); 
- matkamine; 
- jalgrattamatkad; 
- turismimatkad (suve- ja talvetingimustes); 
- kohalikele mäetippudele ronimine; 
✓ Keskhariduse gümnaasiumiastme IX - XII klass 4 - 6 tundi (ühe- või kahepäevase 
kestusega) 
- Orienteerumise iseloomuga ekskursioonid ja matkad. Turismimängud ja oskused 
looduses (telkimine, orienteerumine kompassi ja kaardiga); 

- jalgrattamatkad; 
- matkamine (ka talvetingimustes) 
- Populaarsete tippude ronimine; 
- Teekonnad kuulsate bulgaarlaste jälgedes; 
- Mäepääste; 
- võistlused piirkonnas käidud aladel. 
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2018. aastal viidi tänu Šveitsi ühingule Option 5 läbi kaks orienteerumisprojekti. Need on 
"Orienteerumine koolis" ja "Grand Cup". Projektide eesmärk oli ergutada noori sportlasi, nende 
klubisid ja treenereid. 

Suur karikas 
 

"Grand Cup" on projekt, milles said osaleda sportlased vanuserühmadest MEES ja NAISED 12, 14 
ja 16 aastat. 

 

See sisaldas viit starti BFO kalendrist. Iga start tõi kindla arvu punkte sõltuvalt võistleja 
paremusjärjestusest ja alustajate arvust vastavas vanuseklassis. See lõi teismelistele täiendava 
motivatsiooni konkreetseteks võistlusteks veelgi paremini valmistuda. Iga kategooria võitjad võitsid 
tasuta osalemise Türgi rahvusvahelisel võistlusel "Istanbul 5 days". Võitjate lisaauhindadeks olid 
spetsiaalselt valmistatud võistkonnad ja inventari omanikud. Lisaks Suure karika võitjatele ootas 
SIX parimat võistkonda rahaline stiimul, jagati 5900 BGN. 

Orienteerumine koolis 
 

Koolis orienteerumine on teine projekt, millest saaksid osa võtta kõik riigi klubid. Vaja oli kooli 
kaardistamist, mille klubi valis. Pärast kaardi tegemist oli vaja luua kontakt kooli juhtkonnaga, 
tutvustada spordiorienteerumist ja läbi viia see mitme klassi õpilaste seas. 

 

Projekti eesmärk oli tutvustada võimalikult paljudele inimestele meie spordiala, lastes huvi 
äratamine ja lõpuks ka edaspidi orienteerumisega tegelemine. Projekt jagunes kahte etappi: 1. 
etapp (1. jaanuar - 30. juuni), 2. etapp (15. september - 10. oktoober). Kokku osales projektis 11 
võistkonda 24 orienteerumiskaardiga. Klubide vahel jagati summaks 6000 BGN. 

Uuringu tulemused: 
 

Shumenis asuvas Sava Dobroplodni keskkoolis leidis kooli juhtkond pärast uuringu töötlemist 
suurenenud huvi mooduli "Turism" vastu. Vastanud 210 õpilasest, 5.-12. Klassini - 63,2% avaldas 
soovi harrastada turismi, 26,5% - spordimänge, 6,8% - veesporti 
- ujumine. Need andmed tõestavad, et turism on õpilaste eelistatud moodul, kuna nad on 
veendunud selle haridus-, tervise- ja spordifunktsioonides. Klassidele meeldib see seetõttu, et neid 
hoitakse looduses ökoloogiliselt puhtas keskkonnas ning nad on täis suurt emotsionaalsust ja 
ruumilist vabadust. 

 

Shumeni platoo looduspark on sobiv koht kehalise kasvatuse ja spordi kolmandaks tunniks. 
Keskmine kõrgus on 350 meetrit, kõrgeim punkt 502 meetrit ja pindala 3895 hektarit. Linna 500–
600 meetri ja hästiarenenud teedealleede võrgu vahetus läheduses on ligipääs kõikidele selle 
punktidele. Need on arvukad jalgsi- ja temaatilised marsruudid, mis läbivad parki ja viivad huvitava 
maastiku ja kivimite moodustumiseni. Eriti sobivad ja huvitavad reisiks õpilastega on: Ökoloogiline 
marsruut koos dendroloogilise rajaga turismikompleksist "Orbita" - koobas "Rusalka" - koobas 
"Biserna" - "Kyoshkovete"; 

 

- marsruut piirkonnast "Kyoshkovete" - "Vanalinn" 

- Bukaka kaitseala - Bukatsite onn; 

Äärmuslik marsruut kompleksist "Bohemi" - Divdyadovski kivikroonid - rokifenomen "Tigu" - 
kompleks "Bulgaaria riigi loojad" jt. 
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Avatud ruumides ja turistivarjendite ees on võimalus mängida looduses jalgpalli, võrkpalli, jalgpalli 
ja muid mänge. 

 

Metsa hea võimalus loob optimaalsed tingimused orienteerumise ja mägirattasõidu harjutamiseks. 
Esialgse koolituse jaoks on välja töötatud ja tähistatud treeningute marsruudid. 

Kehalise kasvatuse tunni valikspordiala: 
 

Turism, orienteerumine, talispordialad. Neid saab rakendada pargis / mäe alumistes osades  

erinevatel maastikel. 

Kasutab looduses mängides turismioskusi. Rakendab reegleid karastamise protseduuride ja 
eetilise käitumise suhtes mägedes. Mängib ja rakendab looduskaitsemeetmeid. Trükitakse põhilise 
kaardi sümbolitele ja siltidele. Kasutab looduse seas mängudes navigeerimisoskusi.  

 

Teostab mägivarustuse tegevusi või elemente vastavalt puuetega inimeste individuaalsetele 
osalemisvõimalustele. 

See on vajalik kergejõustiku, võimlemise ja spordimängude õppekava omandamiseks. Vähemalt 

ühe spordiala või ühe motoorse-kognitiivse tegevuse haridusliku sisu abikõlblikest piirkondadest. 

Spordi / motoorse-tunnetusliku tegevuse tüübi valivad kehalise kasvatuse ja spordi õpetaja ning 
kooli juhtkond vastavalt oma kvalifikatsioonile, õpilaste huvidele, kooli tingimustele, võimalustele ja 
traditsioonidele. Treeningud ujumis- ja veespordis ning turismis, orienteerumises ja talispordis 
realiseeritakse, kuna klasside kava on võimalik rühmitada vastavalt spordiala või spordialade 
mudelitunnustele. 
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#1. UURING: Parimad tavad spordikursuste integreerimiseks riiklikesse ja Euroopa koolivälistesse 
õppekavadesse, kasutades spordi väärtust õppevahendina; 

 

Mis on riigis koolispordi (keskkoolide) õiguslik alus? 

 
Koolispordi õiguslik alus riigis on Makedoonia Koolispordi Föderatsioon, mis tegutseb haridus- ja 
teadusministeeriumi ning spordi- ja noorsooameti (nt spordiministeeriumi) alluvuses. 

 
Makedoonia koolispordi föderatsioon: http://fusmak.org.mk  

Haridus- ja teadusministeerium: http://www.mon.gov.mk 

Spordi- ja haridusamet: http://www.ams.gov.mk 

Koolispordi põhimäärus 
(http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/STATUT-NA-FUSM-2017.pdf) on peamine ja kõige  
asjakohanem dokument kooli spordivälise tegevuse kohta. 

 
Makedoonia Koolispordi Föderatsioon (edaspidi: FUSM) on riigi territooriumil tegutsevate kohalike 
koolispordi liitude ühendus, mille eesmärk on saavutada koolides ühised eesmärgid ja ülesanded 
spordivaldkonnas. 
FUSM on Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni (edaspidi: ISF) ja Makedoonia 
Spordiföderatsioonide Liidu liige. 
FUSM on sõltumatu Põhja-Makedoonia põhiseaduse, ühingute ja sihtasutuste seaduse ning 
spordiseaduse kohaselt sätestatud põhikirja haldamise, kehtestamise ja nende eesmärkide ning 
tegevuste saavutamise osas. FUSMi töö on avalik. 

2. jao artikkel 9 kirjeldab järgmisi eesmärke ja ülesandeid: 

 meetmete väljapakkumine koolides sporditegevuse arendamise ühtlustamiseks; 
 ainulaadsete kriteeriumide ja standardite kehtestamine riigis toimuvate võistluste 

süsteemile ja üleriigiliste võistluste korraldamisele; 
 koolispordi arendamine; 
 õpilaste kaasamine sporditegevusse, mis aitab kaasa nende tervisele, töövõimele jne.  
 koolispordi arendamine koostöös teiste riigis ja välismaal tegutsevate spordiühingutega; 
 mitmesuguste ürituste vormide, näiteks haridus-, puhke- ja võistlusürituste korraldamine; 
 erinevate auhindade ja tunnustuste jagamine; 
 jälgib, uurib, käsitleb ja lahendab iseseisvalt või pakub välja lahendusi oma valdkonna probleemide 

lahendamiseks; 
 teeb ettepanekuid seaduste, määruste, lepingute jne kaudu teatavate küsimuste 

normatiivseks reguleerimiseks; 
 teeb koostööd teiste koolide ja spordiühendustega; 
 teeb ettepanekuid ja kohandab meetmeid koolispordi arendamiseks; 
 pakub ja viib ellu programme ning võtab meetmeid ja tegevusi koolispordi edendamiseks;  
 propageerib koolisporti; 
 teeb koostööd ettevõtetega, et parandada föderatsiooni toimimise tingimusi; 
 teeb koostööd välismaiste koolispordi föderatsioonidega; 
 täidab muid käesoleva põhikirja ja muude FUSMi aktidega määratud tegevusi ja ülesandeid.  
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3. jao artikkel 11 sätestab föderatsiooni liikmeks saamise tingimused. 
Föderatsiooni liikmeteks on munitsipaalorganisatsioonid - koolispordi liidud, mis tegutsevad riigi 
territooriumil asuvates omavalitsustes. Kui mõnes omavalitsuses on vähem kui 5 (viis) kooli ja 
koolispordiklubi, võib valla asutamiseks FUSM-i liikmeks moodustada Koolispordi Nõukogu, kuid 
ilma hääleõiguseta ega otsuste langetamiseta. Kooli spordiklubid on munitsipaalliitude ja juhatuste 
liikmed. Kooli spordiklubide liikmed võivad olla: õpilased, kooli õpetajad, õpilaste vanemad ja 
vastavate spordiühingute esindajad. 
Kooli spordiklubisid saab asutada vastavalt spordiseaduse (ametlik väljaanne nr 66/2004) artiklitele 
2 ja 3. Organisatsioonidel on vastavalt seadusele maksu- ja tollisoodustus. 
Spordiseadus: http://mrf1952.mk/images/documents/zakoni-i-podzakonski-akti/zakon-za-sport.pdf 
Liikmelisus FUSM-is on vabatahtlik. Liikmelisus FUSM-is toimub föderatsiooni ja liituva spordiliidu, 
munitsipaalliidu või kooli spordinõukogu vahelise dokumendi allkirjastamisega. 
Föderatsiooni juhtimise eest vastutab 3 peamist organit: 

o Assamblee 
o Juhatus 
o Haldusnõukogu 

Vastavalt 2. jao artiklile 40 võib kõigil alg- ja keskkoolide õpilastel olla koolispordivõistlustel 
võistleja staatus. Võistleja isikut tõendab FUSMi välja antud ühtne liikmelisus ja võistluskaart. 

Erinevad normatiivaktid leiate allolevalt lingilt: 

 http://fusmak.org.mk/нормативни-акти-3/ 
 Soovitused ja esitised, mis sisaldavad aktiivseid plaane süsteemseks arenguks ja noorte 

arvu suurendamiseks koolispordis; 
 Suunised kooli spordiklubide edukaks toimimiseks; 
 Distsiplinaarreeglid; 
 Finantsreeglid; 
 Käitumisjuhend; 
 Lepingu sõlmimise kriteeriumid; 
 Preemiate ja karistuste reeglistik; 
 Liigasüsteemi reeglistik; 

Palun kirjeldage valitsuse, nt spordiministeeriumi, kogukondade suhet kooliga õppekavavälistel 
tegevustel. 

Valitsus tegeleb kaudselt koolispordiga 
haridus- ja teadusministeeriumi, noorte- ja 
spordiameti, tervishoiuministeeriumi ja 
munitsipaalorganite kaudu. 
Tavaliste kehalise kasvatuse tundide 
programmi eest vastutab haridusministeerium. 
Koolivälise tegevuse eest vastutav peamine 
organisatsioon on siiski Koolispordi 
Föderatsioon. Tegevusi korraldatakse alles 
pärast tunde või nädalavahetusel. Iga õpilane 
peab valima paar õppekavavälist tegevust, 
näiteks: sport, muusika, kunst jne. Kui õpilane 
on valiku teinud, muutub see tegevus 
kohustuslikuks ja see tuleb teatud tunni 
jooksul lõpule viia 

(umbes 35 tundi tegevuse kohta) õppeaasta 
lõpuks. 
Meie riigis pole konkreetset 
spordiministeeriumi, kuid on olemas asutus 
nimega Noorte- ja Spordiagentuur (edaspidi: 
AMS). Valitsus ei rahasta FUSMi otseselt, 
kuid see on AMSi egiidi all. Esiteks peab AMS 
kinnitama FUSMi (või mõne muu 
föderatsiooni) soovitatud programmi ja 
otsustama, milliseid tegevusi toetatakse. AMS 
jälgib organisatsioone ja tagab, et rahalist 
toetust kulutatakse vastavalt. 
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Aeg-ajalt teeb tervishoiuministeerium 
kampaaniaid, mis on suunatud spordi 
harrastamisele ja looduses liikumisele, 
suunatud erinevatele vanuserühmadele. 
Link valitsuse kirjast haridus- ja 
teadusministeeriumile, noorte- ja 
spordiagentuurile ning koolispordi 
föderatsioonile:http://fusmak.org.mk/wp- sisu / 
üleslaadimised / 2018/08 / Pismo-od-Vlada-
do- MON-AMS-i-FUSM.pdf 

 

Selles kirjas palub valitsus AMS-il välja 
töötada uus tegevuskava ja kaasata 
võimalikult palju õpilasi (vähemalt 36%) 
sporditegevusse. Iga kool peab looma spordi 
võistlussüsteemi, mis peaks olema 
korraldatud järgmise hierarhia järgi: sama 
klassi õpilaste vahel, klasside vahel, koolide 
vahel, tsooniliste, kohalike, piirkondlike ja 
üleriigiliste võistlustega. 

 
 

Kas riigis toimuvad erinevate spordialade riiklikud koolimeistrivõistlused? Palun kirjeldage. 
 

 

FUSM korraldab üleriigilisi koolimeistrivõistlusi 
järgmistel võistkonnaspordialadel: korvpall, 
käsipall, võrkpall, jalgpall. Spetsiaalse 
kokkuleppe ja otsuse abil saab võistlusi 
korraldada ka teistes meeskonnaspordialades. 
Föderatsioon korraldab ka üleriigilisi 
meistrivõistlusi individuaalspordis, näiteks: 
kergejõustikus, mäesuusatamises, maadluses 
- vabastiilis, karate, vibulaskmises, 
võimlemises, ujumises, lauatennis, males, 
sulgpallis ja bowlingus. Sarnaselt 
võistkondlike spordialadega saab 
erikokkuleppe ja -otsuse abil korraldada 
võistluse mõnel teisel spordialal. 
Samuti korraldatakse üleriigilisi võistlusi 
puuetega õpilastele! 

Üleriigiliste võistluste jaoks on iga-
aastane kalender: 
http://fusmak.org.mk/wp- sisu / 
üleslaadimised / 2019/10 / KALENDAR-
DRZAVNI- 2019-2020.pdf 
Võistkondlikke spordi- ja kergejõustikuvõistlusi 
korraldatakse detsembri, märtsi, aprilli ja mai 
teisel poolel. Üleriigilised võistlused 
individuaalspordialadel toimuvad: novembris, 
detsembris, veebruaris või märtsis. 
Võistlejate valik üleriigilistele võistlustele on 
kohustuslik. Võistkonnaspordis saab kokku 
osaleda ainult 6 võistkonda ja 
individuaalspordis oleneb see enamasti 
spordialast. Enamasti räägime umbes 2–3 
võistlejast igast soost ja koolist ühe spordiala 
kohta. 

 
 

Kas riigi koolid osalevad Euroopa koolispordi meistrivõistlustel? Palun kirjeldage, milline meistrivõistlused. 
 

ISF korraldab erinevaid koolide meistrivõistlusi võistkondlikus ja individuaalspordis. FUSMi 
põhikirjas on selle konkreetse küsimuse kohta vähe artikleid. Praktika näitab aga, et õpilased EI käi 
välismaal meistrivõistlustel rahalise toetuse puudumise tõttu. 

Kas riigis on mittetulundusühinguid, kes tegelevad koolispordivaldkonnaga ja kui jah, siis millist sporti 
nad harrastavad. Palun kirjeldage sellega seoses häid tavasid. 

Mittetulundusühingud saavad teha koostööd kooli spordiklubidega. Lähtepunktiks on see, et 
vabaühendus küsib sellist koostööd ise, muidu küsiksid kooli spordiõpetajad seda väga harva. 
Positiivne on see, et see töötab enamasti! 
Praegu on rühmaspordi valdkonnas koolispordivaldkonnaga tegelevad erinevad organisatsioonid: 
jalgpall, korvpall, võrkpall, käsipall; ja individuaalspordi valdkonnas: kergejõustik, suusatamine, 
karate, vibulaskmine, ujumine ja isegi orienteerumine. 
Meil spordiklubina on positiivne kogemus koostöö osas kooli spordiõpetajatega. Paar korda aastas 
külastame koole või korraldame nädalavahetustel lihtsaid orienteerumiskursusi, mis sobivad 
peaaegu igale õpilasele. Täiendame haridussüsteemi, pakkudes lõbusai ja uusi teemasid ja 
tegevusi 
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õpilastele õppimiseks ja pakume samal ajal õpetajatele koolitusi. Teisalt aitavad nad meil 
orienteerumissporti õpilaste seas arendada ja pakuvad meile teatavat logistilist abi liiga 
orienteerumismeistrivõistlustel. Huvi on kindlasti vastastikune! 

Milline on kohaliku omavalitsuse toetus koolidele ja spordiklubidele enamlevinute sporditavade osas, kui 
üldse on? Palun kirjeldage. 

 

Peamiselt tähendab kohalike omavalitsuste 
toetus klubidele spordiinfrastruktuuri 
pakkumist: staadionid, spordihallid, basseinid, 
välijõusaalid, jooksurajad jne. Kui kohaliku 
omavalitsuse ja spordiklubi vahel on 
kokkulepe, on lihtne kasutada mõnda rajatist 
väikeste kulude eest või isegi tasuta. Kohaliku 
omavalitsuse spordiosakond koostab 
spordirajatiste kasutamise ajakava vähemalt 
kaks korda aastas. 

Kaks korda aastas saab iga spordiklubi 
taodelda rahalist toetust. Keskmine aastane 
rahaline toetus klubi kohta on 2000 eurot. 
Vald toetab spordiüritusi, eriti traditsioonilisi. 
Toetust pakutakse peamiselt kaupade või 
teenuste jaoks: lubade pakkumine, 
elektrienergia pakkumine, ürituse jaoks 
ümbritseva süsteemi pakkumine, medalid ja 
auhinnad, meeda toetus, joogid ja suupisted. 

 
 

Millised spordialad on riigi koolides ja spordiklubides kõige populaarsemad? Kuidas spordiklubid 
koostööd teevad koolid? 

Võistkondlikud spordialad on kindlasti populaarsemad kui individuaalsed spordialad. 
Koolide populaarseim spordiala on käsipall. Selle peamine põhjus on kaks korda meistriliigas 
võitnud käsipalliklubi HC Vardar! Lapsed ja õpilased näevad meeskonnas eeskujusid ja tahavad 
nende sarnaseks saada. 
Korvpall on populaarsuselt teine spordiala, sest Makedoonia meeste rahvuskoondise mitu aastat 
tagasi korvpalli Euroopa meistrivõistlustel saavutatud 4. koht avaldas noortele mõju. Teleris ja 
sotsiaalmeedias levitataval sisul on suur mõju iga õpilase huvidele ja eesmärkidele. 
Kolmanda koha saab jalgpall. Statistika kohaselt on üle 50% meessoost õpilastest mänginud 
jalgpalli läbi oma lapsepõlve. 
Võrkpall on koolispordina eriti populaarne! 
Mis puutub rühma individuaalsporti, siis kõige rohkem tähelepanu tõmbavad karate, judo, 
matkamine, jalgrattasõit ja kergejõustik. 
Koolide ja spordiklubide koostööst rääkides on kaks võimalust. 
Koostöö kooli ja kooli spordiklubi vahel; 
Koostöökooli ja spordiklubi vahel; 
Kooli spordiklubid peavad järgima FUSMi reegleid ja võistlema ainult koolivõistlustel. Igas koolis 
peab olema vähemalt 5 spordiklubi, millest neli on kohustuslikud: jalgpall, korvpall, käsipall ja 
võrkpall. Õpilased ei peaks maksma liikmeskonda spordikoolide klubides, kuid vald peaks nende 
kooliklubide olemasoluks rahaliselt toetama. 
Veelgi enam, spordiklubid peavad järgima AMS-i reegleid ja võivad võistelda rahvaliigas ning 
esindada riiki meistrivõistlustel, olümpiamängudel jne. Enamasti peavad üliõpilased siiski maksma 
nende klubide korraldatud treeningutel osalemise eest liikmemaksu. 

 

Milline on orienteerumisspordi roll riigi koolides? Palun kirjeldage parimaid tavasid. 
 

Orienteerumine on endiselt arenev spordiala. Paljud inimesed ei tea, mis see on ja enamasti ajavad 
nad selle segi skautlusega. Orienteerumisega on tuttavad vaid mõned meie riigi kodanikud 
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tänu nende kohalike edukate orienteerumisklubide olemasolule. Seetõttu on koolidesse pääsemine 
ja spordiala sellisena esitamine endiselt üsna keeruline! Siiani on spordiklubi / föderatsiooni ja 
koolide vahel olnud mõnongat koostööd ja õnneks läks see oodatust paremini. Tuleb välja, et 
õpetajad ja õpilased kardavad algul omamoodi proovida (see on uus, kõlab keeruliselt, vajab 
orienteerumisoskuste arendamiseks aega), kuid lõpuks soovib suur osa rühmast proovi uuesti!  

Usume tõepoolest, et hea tegevuskava, kaasaegsed meetodid ja selge esitlus võivad aidata nii 
õpilastel kui õpetajatel leida oma ellu uue kire! 

 

 
Kui suur on 14.-18. aastaste õpilaste osalus erinevates spordiklubides? Kui suur on nende osalus 
orienteerumisspordi klubides? 

 

 

Uuringu järgi on ainult 10% õpilastest spordiklubi liikmed. Sellegipoolest on poiste ja tüdrukute 
vahel erinevus protsentuaalselt väike. Ühelt poolt tunnevad poisid rohkem huvi meeskonnaspordi 
vastu. Teisalt näitavad tüdrukud üksikute spordialade vastu suuremat huvi.  
On kummaline tõsiasi mainida, et õpilased liituvad pigem spordiklubi või klassivälise tegevusega 
kui et harrastavad sporti tavaliste kehalise kasvatuse tundide ajal. Peamine põhjus on dušide 
puudumine koolides. Õpilased ei taha pärast kehalise kasvatuse tunde ülejäänud tunde jätkata, 
ilma duši all käimata ja higisena istuda. Kes saaks neid süüdistada! 
Orienteerumisspordiklubide vastu tunnevad suurimat huvi 12-14-aastased õpilased. 16–18-
aastaselt loobus umbes 50% liikmetest. 

 

 
Kas riigi orienteerumisega seotud spordiklubid võtavad osa kõigist spordi ja koolispordi arendamise 
projektidest valitsuse tasandil või Euroopa programmidest? Palun kirjeldage parimaid tavasid. 

 

 

Orienteerumisklubid ja föderatsioon osalesid vähestes spordi arendamise projektides, kuid need 
projektid ei olnud kunagi rangelt orienteerumise edendamisega seotud. Meie klubi eelmine projekt 
käsitles matka- ja rattaraja kaardistamist ja tähistamist, föderatsiooni projekt aga rajavõistluste 
korraldamist ja topograafiliste kaartide pakkumist. 
Meie klubi on osalenud ELi rahastatud projektides, mis hõlmavad orienteerumistegevusi välismaal, 
kuid me pole kunagi selliseid üritusi kodus korraldanud. 

Milline on seos orienteerumisspordi ja teie riigi koolide bioloogia-, geograafia- või muude loodusainete 
õppeainete vahel? Palun kirjeldage. Kas teie riigis on õpetajaid, kes annavad kehalise kasvatuse tundides 
orienteerumise tunde? 

 

Kahjuks on vastus sellele küsimusele eitav. Praegu pole orienteerumisspordi ja loodusainete vahel 
mingit seost ning kehalise kasvatuse tundides orienteerumist õpetavaid õpetajaid pole.  

Palun kirjeldage parimaid tavasid õpilaste orienteerumisklubide kohta, mis osalevad meistrivõistlustel 
või muudes spordialgatustes. 

 
Orienteerumisklubina on meil iganädalaste 
rühmatreeningute ajakava, et hoida liikmeid 

spordist huvitatud ja neid iga päev 
motiveerida. Peamiselt teeme 
kergejõustikutreeninguid ja aeg-ajalt 
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kaardiga treeninguid linna- või 
metsapiirkondades. Mõned meie lõbusad 
meetodid on järgmised: ajalehtede või 
raamatute lugemine jooksmise ajal, 
kontrollpunktide määramine sammude 
loendamise teel, kontrollpunktid koos 
iseloomulike ajalooliste mälestusmärkide või 
kujudega, iseloomulikud puud, mälutreeningud 
(stardi kaardi lugemine, kontrollpunkti meelde 
jätmine ja liikumine selle suunas), elav kontroll 
(grupis jooksmine, esimene kontrollini jõudnud 
sportlane ootab kõigi läbimist ja jätkab rada 

 

pärast), kontrollpunktid väljakutsega (näiteks 
küsimusele vastamine või kätekõverduste 
tegemine) jne. 
Suur algatus on treeninglaager. See õpetab 
sportlasi laagri püstitamist, looduses 
ellujäämist ja keskkonna eest hoolitsemist. 
Ja trikk, mis kõige paremini töötab, on 
orienteerumiskursuse sättimine mõnda 
teadaolevasse kohta, nt kesklinn, park. Mõned 
sealsed inimesed tahaksid kindlasti proovida 
seda tegevust, millega tegelete! 
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COMPASS 1. uuringu aruanne - 
AUSTRIA 

 

 

Mis on riigis koolispordi (keskkoolides) õiguslik 
alus? Palun kirjeldage koolispordi õppekavavälise 
tegevuse kohta kehtivaid õigusakte ja 
dokumente. 

 
Selles kontekstis tuleks käsitleda kahte 
peamist juriidilist teksti: 

 
Koolihariduse seadus 
(Schulunterrichtsgesetz): 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe? 

Abfrage = Bundesnormen & Gesetzesnummer = 

10009 600 

Koolide  Organisatsiooni Seadus 
(Schulorganisationsgesetz): 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe? 

Abfrage = Bundesnormen & Gesetzesnummer = 

10009 265 

 

 
Üldiselt peavad kehalise kasvatuse tunnid 
toimuma sooliselt eraldatuna alates 5. klassist. 
Vähese õpilaste arvu, praktiliste kaalutluste 
või vabatahtlike mittekohustuslike tegevuste 
tõttu võib selle reegli peatada (koolikorralduse 
seadus § 8b). 
Võimalik on koostöö spordiklubide ja koolide 
vahel. Kooli juhatusel on nende koostööde üle 
otsustusvõime. Olenemata koostöö vormist, ei 
vabasta see õpetajat, kelle tunnis klubi või 
ühendus on kaasatud, tema 
järelevalvekohustusest. Kui luuakse koostöö 
koolide ja klubide vahel, tuleb neist teavitada 
vastavat kooliasutust. (§ 65a. Koolihariduse 
seadus) 
Õppekavavälised tegevused võivad toimuda 
kas tavaliste tundide ajal või kooliürituse 
vormis. Mõlema tüübi jaoks on bülletään nr 
16/2014: Arvesse tuleb võtta riskide juhtimine 
ja ohutuse tagamine kehalise kasvatuse 
teemal, kehalist aktiivsust ja sporti 
propageerivatel kooliüritustel ning liikumisele 
suunatud vaba aja tegevuste valdkonnas 
päevases koolivormis. Kui tegevus toimub 
kooliürituse vormis (nt spordipäevad, 
matkapäevad, spordinädalad, 
spordinädalatega seotud projektinädalad), 
tuleb rakendada bülletääni 17/2014: Kehalise 
kasvatuse kooli ürituste läbiviimise juhised. 

 

(https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulr 
echt / rs / 1997-2017 / 2014_17.html 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulr 
echt / rs / 1997-2017 / 2014_16.html) 

 
Bülletääni nr 16/2014 kohaselt on lubatud läbi 
viia ainult neid tegevusi, mida vastav õpetaja 
või juhendaja on piisavalt õppinud, ka 
objektiivse kaalutluse all, et tagada õpilaste 
turvalisus. Bülletäänis nr 17/2014 on öeldud, 
et üksikute eranditega on õpilaste osalemine 
ööbimiseta kooli üritustel kohustuslik ka siis, 
kui üritus toimub väljaspool kooli ruume. See 
võimaldab sportida õues. Ürituse hariv sisu 
peab olema suunatud kehalise tegevuse 
oskuste omandamisele vastavalt õppekavale. 
Kooliürituse kavandamisel tuleb eriti arvestada 
õpilaste eesmärkide, turvalisuse ja füüsilise 
võimekusega, kooliürituste läbiviimiseks 
saadaolevate õpetajate ja muude juhendajate 
arv ning õpilaste finantssuutlikkus. Lisaks 
tuleks hoolitseda selle eest, et võimaluse 
korral pakutaks liikumis- ja / või spordiliike, 
mida õpetavad kooli erialase kvalifikatsiooniga 
õpetajad. Vastutaval õpetajal või juhendajal 
peab olema kontrollitud ja edukalt läbitud 
konkreetne treening- või spordivorm. Kui 
koolis pole sobivat juhendajat, võidakse 
kutsuda sobivaid äriettevõtteid ja / või klubisid, 
mida tunnustab asjaomane 
kutseorganisatsioon. See tähendab, et 
orienteerumine võib olla kooliürituse teema 
vaid siis, kui on olemas vastava 
kvalifikatsiooniga treenerid või õpetajad. 
Võimaluse korral pakutakse liikumis- ja / või 
sporditüüpe, mida õpetavad kooli erialase 
kvalifikatsiooniga õpetajad. Vastutaval 
õpetajal või juhendajal peab olema kontrollitud 
ja edukalt läbitud konkreetne treening- või 
spordivorm. Kui koolis pole sobivat juhendajat, 
võidakse kutsuda sobivaid äriettevõtteid ja / 
või klubisid, mida tunnustab asjaomane 
kutseorganisatsioon. See tähendab, et 
orienteerumine saab olla kooliürituse teema 
vaid siis, kui on olemas vastava 
kvalifikatsiooniga treenerid või õpetajad. 

 
Palun kirjeldage valitsuse, nt 
spordiministeeriumi, kogukondade suhet kooli 
õppekavavälise sporditegevusega. 
Alates 2009. aastast on Austria föderaalse 
haridusministeeriumi ja föderaalse 
spordiministeeriumi vahel sõlmitud raamleping 
kehalise kasvatuse ja koolivälise 
sporditegevuse vahelise suhte toetamiseks. 
Lepingus rõhutatakse koolide ja spordiklubide 
vahelist koostööd (1) igapäevase liikumisaja 
pikendamiseks, eriti 6–14-aastaste laste 
jaoks. (2) 
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teadlik ja keskkonnasäästlik eluviis ning (3) 
koolide ja klubide pakkumiste vastastikuse 
täiendamise ja optimeerimise loomine . 
(https://www.schulsportinfo.at/infos/bewegung- 
und-sport / root / unterricht / schule-verein) 
Spordiministeeriumi osa eelarvest on ette 
nähtud klubide ja koolidega seotud projektide 
rahastamiseks. 
Selles kontekstis on spordiministeerium 
alustanud projekti „Kinder gesund bewegen 
(2.0)“ („Laste tervislik / tervislikult liikumine“), 
et võimaldada koolide ja spordiklubide 
koostööd, et kaasata rohkem füüsilist tegevust 
lastaedade ja kooliealiste laste (vanuses 2-10 
aastat) igapäevane kooliellu. 
(https://www.fitsportaustria.at/main.asp?VID=1& 
kat1 = 115 ja kat2 = 745) 
3184 Austrias asuvat institutsiooni osaleb 
nüüd selles algatuses ja pakub seega oma 
õpilastele tasuta spordiüksusi. 
Rahvusvaheline koostöö kümne Euroopa 
riigiga Erasmus + rahastatud projektis 
võimaldas vahetada ja edastada 2,5 aasta 
jooksul kogutud kogemusi ja teadmisi. 
Projekti praktilist elluviimist teostavad Austria 
3 peamist spordiliitu ASKÖ, ASVÖ ja 
SPORTUNION ning seda koordineerib nende 
katusorganisatsioon “Fit Sport Austria”. Seda 
rahastavad spordiministeerium ja föderaalne 
spordirahastus. (https://www.austrian-
sports.at) 
Teine poliitiline algatus (“Tägliche 
Turnstunde”) nõuab koolides igapäevast 
kehalise aktiivsuse sessiooni. Seda algatust 
on mõnes riigi piirkonnas juba rakendatud ja 
seda rakendatakse järgmistel aastatel 
üleriigiliselt. Juriidiline alus on juba loodud. 
Igapäevaste kehalise aktiivsuse tundide 
korraldamiseks soovitatakse koolidel 
pöörduda kohalike klubide treenerite ja 
juhendajate poole. Algatust juhivad koos 
haridusministeerium, spordiministeerium, 
Sport Austria (Austria spordiorganisatsioon) ja 
muud sidusrühmad. (http://www.turnstunde.at) 
14–18-aastaste õpilaste jaoks ei tegele 
riigiasutused õppekavavälise sporditegevuse 
korraldamisega, autoriteet on kooli juhatusel. 
Kui luuakse koostööd koolide ja klubide vahel, 
peab see ka olema 

 

esitatud vastavasse kooliasutusse. (§ 65a. 
Koolihariduse seadus) 
Haridusministeerium julgustab õpetajaid 
klubidega koostööd tegema, eriti kui on 
õpetajaid, kes on seotud ka kohalike 
klubidega. Nad korraldavad ka koolide 
meistrivõistlusi (vt järgmist küsimust). 
 
Kas riigis toimuvad erinevate spordialade 
riiklikud koolimeistrivõistlused? Palun kirjeldage. 
Jah, üleriigilisi võistlusi nimetatakse 
kooliolümpiamängudeks ja kooli 
karikavõistlusteks ning need toimuvad igal 
aastal. Võistlusi toimub riigi ja maakondlikul 
tasandil umbes 30 erineval spordialal. 
Riiklikud võistlused toimuvad igas riigis 
erinevas maakonnas iga aasta. 
(https://www.schulsportinfo.at/schulsportbewerb 
e) 
Ligikaudu 15% kõigist õpilastest (19% 
poistest, 11% tüdrukutest) osaleb igal aastal 
mingil koolivõistlusel. 
(https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content  
/ Downloads / 03_downloads / 09_statistiken / 
08_Sc hulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf) 
Austria föderaalne haridusministeerium on 
võistluste korraldamise eestvedaja koostöös 
iga konkreetse spordiala föderaalsete liitude ja 
koolidega. 
Riiklikud koolide meistrivõistlused 
orienteerumises toimuvad igal aastal. Lisaks 
toimub iga kahe aasta tagant 
kvalifikatsioonivõistlus ISF-i orienteerumise 
maailmameistrivõistlustel osalemiseks. 
Üleriigilisi võistlusi rahastavad 
haridusministeerium ja Austria Orienteerumise 
Orienteerumise Liit (ÖFOL: Österreichischer 
Fachverband für Orientierungslauf). 
2018. aasta ISF-i kvalifikatsiooniringe (ISF-i 
meistrivõistlusteks 2019. aastal) rahastas 
Orienteerumine Austrias (ÖFOL). 

 
Kas riigi koolid osalevad Euroopa koolispordi 
meistrivõistlustel? Palun kirjeldage, millistel 
meistrivõistlustel. 

 
Alates 1987. aastast korraldatakse iga kahe 
aasta tagant ISF-i maailmameistrivõistlusi 
orienteerumises 14–18-aastastele õpilastele. 
Austria koolimeeskonnad on alates sellest 
aastast 
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osalenud kõikidel meistrivõistlustel. 
(https://www.isfsports.org/orienteering) 
ISF-i viimastel Kooliorienteerumise 
Maailmameistrivõistlustel 2019. aastal 
Eestis  osalesid 4 Austria koolimeeskonda ja 4 
valitud sportlastest koosnevat võistkonda.  
(https://www.isforienteering2019.ee). 
Võistkonnad saavutasid ühe hõbemedali ja 
ühe pronksi. Austria koolimeeskonnad ei osale 
ühelgi Euroopa meistrivõistlustel. 

 
Kas riigis on koolispordivaldkonnaga tegelevaid 
mittetulundusühinguid ja kui jah, siis millise 
spordialaga nad tegelevad. Palun kirjeldage 
sellega seoses häid tavasid. 

 
Sport Austria - Austria spordiorganisatsioon 
(Österreichische Bundes-Sportorganisation) 
on mittetulundusühing, mis esindab 
spordihuve nii Austrias kui ka 
rahvusvahelistes organisatsioonides. Seetõttu 
on Sport Austria Austria spordisüsteemi 
kooskõlastamise ja konsultatsiooni keskne 
platvorm. 
Sport Austria ulatuslik tegevusvaldkond 
hõlmab poliitiliste probleemide juhtimist 
spordimaailmas, liikmetele teenuste 
pakkumist, spordimurede esindamist 
föderaalsetes institutsioonides, Austria 
spordikogukonna esindamist rahvusvahelistes 
organisatsioonides, spetsiaalsete 
hariduskeskuste koordineerimist , juhendajate 
ja treenerite treenimised ja koolitus, 
juhtivtöötajate täiendõpe, spordiprojektide 
väljatöötamine, õigus- ja haldusarve ning -
aktide hindamine ja läbivaatamine, teave 
õigus- ja maksuküsimustes. 

 

spordikogukonnale oluliste publikatsioonide 
väljaandmine,  andmebaasid ja 
dokumendid,sündmuste  ja organisatsiooniline 
spordi õigluse turustamine ja propageerimine, 
eriti seoses dopinguvastaste erimeetmetega, 
vägivalla ja rassismi vastased meetmed. 
(https://www.sportaustria.at/index.php?id=1310) 
Sport Austria tegeleb varem kirjeldatud 
projekti “Tägliche Turnstunde” (igapäevane 
kehalise kasvatuse tund) korraldamisega. Nad 
teevad tihedat koostööd haridusministeeriumi 
koolispordi osakonnaga. 
Austria kehalise kasvatuse õpetajate 
ühendus (Verein der Leibeserzieher 
Österreichs, VdLÖ) on kehalise kasvatuse 
õpetajate võrgustikuühendus, kuid see on 
hästi sisse kujunenud ka õpetajate erinevate 
spordialade täiendõppe valdkonnas. 
Lisaks spordiühingute 3 
katusorganisatsioonile (ASKÖ, ASVÖ, 
Sportunion) on 60 eri spordiala 
spetsialiseerunud ühendust, mis üritavad teha 
koostööd koolidega, et õpilasi oma klubidesse 
meelitada. Haridusministeeriumist suheldud 
töötajate sõnul on seotus selles osas väga 
suur ja klubid on väga aktiivsed. Samuti 
asutavad paljud koolid oma koolispordiklubid, 
et saada sporditegevust ja sporti koolidesse. 
Naiste kehalise kasvatuse foorum 
(FrauenForum Bewegung & Sport) on kogu 
Austriat hõlmav ühendus, mille eesmärk on 
propageerida tüdrukute liikumist ja sporti 
koolis ning teadvustada kehalise kasvatuse 
õpetajaid aine eripäradele. Nad pakuvad 
õpetajatele täiendõpet, töötubasid ja 
nõustamist tüdrukute kehalise kasvatuse 
teemal.

 

Milline on kohaliku omavalitsuse toetus 
koolidele ja spordiklubidele enamlevinute 
sporditavade osas, kui üldse on? Palun kirjeldage. 

 
Austrias asuvad spordiga seotud küsimused 
osariikide ja kogukondade autoriteedi 
valdkonnas. Klassiväline tegevus on kooli 
juhatuste küsimus. Enamik kohalikke 
omavalitsusi julgustab levinud sporditavasid. 

 
Millised spordialad on riigi koolides ja 
spordiklubides kõige populaarsemad? Kuidas 
teevad spordiklubid koolidega koostööd? 

Koolide meistrivõistlustel osalemise statistika 
võib näidata, millised spordialad on Austria 
koolides kõige populaarsemad. Värskeim 
statistika avaldati kooliaastal 2014/15. 
(https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content  
/ Downloads / 03_downloads / 09_statistiken / 
08_Sc hulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf) 
Statistika annab järgmised järeldused: Jalgpall 
on ülekaalukalt populaarseim spordiala, eriti 
poiste jaoks: õppeaastal 2014/15 osales 
erinevates jalgpallikoolides ligi 30 000 poissi, 
kuid vähem kui 4000 tüdrukut (enamik neist 
eraldi tüdrukute liigas) meistrivõistlustel. 
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Tüdrukute seas on populaarseim võrkpall 
(ranna- ja tavaline), kus osaleb kokku umbes 
13 500 osalejat, kellest ligi 9 500 tüdrukut. 
Samuti on nii poiste kui ka tüdrukute seas 
väga populaarsed nii talispordiala 
suusatamine ja lumelaud, milles osaleb 
kokku 8 700 noort, kui ka kergejõustik enam 
kui 6000 osalejaga. 
Veidi vähem populaarsed, kuid siiski mainimist 
väärivad käsipall, mägijalgratas, ujumine, 
korvpall ja võimlemine. 
Orienteerumises oli kokku 2120 osalejat, kus 
poisid moodustavad enamuse. 
Algatuse „igapäevane kehalise kasvatuse 
tund“ (Tägliche Turnstunde) raames koolid 

 

ja klubid teevad koostööd, et pakkuda 
igapäevaselt kehalise aktiivsuse seansse. 
Kõiki seansse ei pea pidama kehalise 
kasvatuse õpetaja, kuid koolidesse tulevad ka 
kohalike klubide juhendajad ja treenerid, et 
võimaldada väga erinevaid spordialasid. Kui 
see algatus saab täielikult kinnitatud, võib see 
saada parimate tavade mudeli aluseks. 
Koolid ja klubid teevad tihedat koostööd ka 
koolide meistrivõistluste korraldamisel. 
Klubidel ja spordiliitudel on suur huvi koolide 
meistrivõistluste vastu, sest need on hea 
võimalus saada uusi liikmeid ja leida andekaid 
noorsportlasi. 

 

Milline on orienteerumisspordi roll riigi koolides? Palun kirjeldage parimaid tavasid. 
 

Orienteerumine toimub ainult koolides, kus 
osa õpetajaid on ka aktiivsed 
orienteerumissportlased. Riigis on mõned 
piirkonnad (Graz, Fürstenfeld, Wien, Imst, 
Pinkafeld, ...), kus orienteerumine on 
populaarsem ja seetõttu koolides rohkem 
levinud. Orienteerumise kasutamine koolis 
nõuab kohalikelt klubidelt ja koolidelt suurt 
pühendumist. See kohustus tuleb tavaliselt 
õpetajatelt, kes tegelevad ise 
orienteerumisspordiga. 
Siin on hinnang haridusministeeriumi 
koolispordi orienteerumise eest vastutava 
konsultandi poolt, kes on ise kehalise 
kasvatuse õpetaja ja treener: 

“Orienteerumissport on väga töömahukas. 
Kõigepealt vajate orienteerumiskaarti, mis 
tuleb joonistada ja finantseerida. Siis on 
spordiala nõuetekohaseks õpetamiseks vaja 
spetsiaalset varustust. Lisaks peab keegi 
olema valmis ametikohad eelnevalt paika 
panema ja need lõpus nad vabastama. 
Fikseeritud postivõrgud pole koolikeskkonnas 
eriti kasulikud, sest kui kasutate alati samu 
postitusi, muutub see järjest vähem 
huvitavaks. Õpetajad, kes ise sporti ei 
harrasta, ei saa eriti palju saavutada. ” 

 

Kui suur on 14.-18. aastaste õpilaste osalus erinevates spordiklubides? Kui suur on nende osalus 
orienteerumisspordi klubides? 

 

2017. aastal viis Austria Statistika läbi 
uurimuse spordiklubidesse kuulumisse kohta. 
Tulemused annavad teavet kogu 
spordiklubides osalemise kohta vanuse järgi, 
kuid ei näita, millistel spordialadel on kõige 
rohkem liikmeid. 
Vanuserühmas 10–16 aastat oli spordiklubis 
47,7% (poistest 48,3%, tüdrukutest 40,5%). 
Vanuserühmas 16 kuni 20 aastat oli 
spordiklubis 33,4% (54,9% poistest, 25,1% 
tüdrukutest).https://www.sportaustria.at/fileadmi
n/Inhalte/Do kumente / 
Mikrozensus_Sportverein_Technischer_ 
Bericht.pdf 
See tulemus näitab, et nende kahe 
vanuserühma vahel loobub spordiklubist 
15,4% tüdrukutest, 

samas kui 6,6% poistest ühineb ühega. 
Selgub, et selle projekti vanuserühm (14–
18) on tüdrukute spordis hoidmiseks väga 
kriitiline. 
Sport Austria kogus 2019. aastal andmeid 
liikmete koguarvu kohta spordialade kaupa, 
kuid mitte vanuse järgi. 
Spordiklubide liikmete koguarv oli ülekaalukalt 
kõige suurem 440 000 liikmega 
jalgpalliklubides, millele järgnes tennis 173 
477 liikmega ja suusatamine 139 087
 liikmega. Järgnesid golf, võimlemine, 
jääsport, ronimine, ratsaspordid, jalgrattasport, 
kergejõustik, lauatennis, judo, 
võrkpall,…https://www.sportaustria.at/fileadmin/I
nhalte/Do kumente / Mitgliedsstatistik / 
BSO_Mitglieder_Stat_ 2019.pdf 
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https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_2019.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_2019.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_2019.pdf
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/789 
605 / umfrage / mitglieder-in-sportvereinen-in-
oesterreich-nach-bundes-sportfachverband /  
Vanust puudutava teabeta ei saa siiski 
eeldada, et see teave sobib kõnealuse 
vanuserühmaga. Eriti sellised spordialad nagu 
tennis, golf ja 

 

ronimine võivad olla huvideks kogu elu ja 
sellel on kindlasti palju liikmeid vanemates 
vanuserühmades. 
Uuringuid spordiklubide liikmelisuse kohta 
Austrias vanuse ja spordiala järgi pole veel 
läbi viidud. 

 

Kas riigi orienteerumisega seotud spordiklubid võtavad osa kõigist spordi ja koolispordi arendamise 
projektidest valitsuse tasandil või Euroopa programmidest? Palun kirjeldage parimaid tavasid.  

 

2000. aastate alguses osales projektis 
WoGoS (Womensport goes School) paar 
orienteerumisklubi. Projekti eesmärk oli leida 
tüdrukuid osalemaks erinevatel spordialadel 
(lauatennis, võrkpall, rattasõit, rulluisuhoki, 
uisutamine ja ka orienteerumine). Koolide ja 
klubide sportliku tegevuse pakkumised 
valmistati ette ja muudeti spetsiaalselt 
tüdrukute jaoks. Selle projekti rahastamine tuli 
spordiministeeriumi spetsiaalsest soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise fondist. 
Kui see algatus sündis, siis loodi “100% Sport” 
liit mis on nüüd riigis soolise võrdõiguslikkuse 
keskus. 
Alam-Austria osariigis (Niederösterreich) on 
algatus nimega fun-OL (mis tähendab „lõbus 

orienteerumine ”). Nad korraldavad 8–14-
aastastele õpilastele orienteerumisüritusi, et 
propageerida sporti laiemale avalikkusele. 
Nad annavad oma panuse spordialasse, luues 
õpilastele uued suuremahulised kaardid ning 
pakkudes töötubasid ja praktikume kaartide 
lugemise õppimiseks. Samuti korraldavad nad 
õpilastele võistlusi. 
Mõni orienteerumisklubi on alustanud kohaliku 
tasandi koolidega koostööd spordi 
edendamiseks. Neid algatusi alustavad ja 
koordineerivad sageli õpetajad, kes on ka 
kohalikes klubides orienteerumistreenerid ja 
keda toetavad kohalikud 
orienteerumisühingud. 
Näiteks ühes piirkonnas (Tirol) oli algatus 
pakkuda õpilastele tasuta prooviseansse. 

 

Milline on seos orienteerumisspordi ja riigi koolide bioloogia-, geograafia- või muude loodusainete 
õppeainete vahel? Palun kirjeldage. 
Kas riigis on õpetajaid, kes annavad kehalise kasvatuse tundides orienteerumise tunde? 

 
On õpetajaid, kes on ise aktiivsed orienteerumis-jooksjad ja kasutavad orienteerumist 
geograafia õpetamiseks, kuid orienteerumise kasutamine on koolis väga piiratud ja esineb ainult 
mõnes piirkonnas. 
Mõned õpetajad annavad kehalise kasvatuse tunde, kuid ainult mõned valitud õpetajad, kes on 
ise aktiivsed orienteerumis-jooksjad. 

 
Palun kirjeldage parimaid tavasid õpilaste orienteerumisklubide kohta, mis osalevad 
meistrivõistlustel või muudes spordialgatustes. 
Selle kohta ei leitud teavet. 

130 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/789605/umfrage/mitglieder-in-sportvereinen-in-oesterreich-nach-bundes-sportfachverband/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/789605/umfrage/mitglieder-in-sportvereinen-in-oesterreich-nach-bundes-sportfachverband/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/789605/umfrage/mitglieder-in-sportvereinen-in-oesterreich-nach-bundes-sportfachverband/
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3. OSA 
KÜSIMUSTIKU 
TULEMUSED 

Järeldused: Millistele järeldustele ja 
soovitustele jõuame, analüüsides 
COMPASSi teises etapis osalenud 
riikide uuringuid: 

 

1. Kui palju teie riigis on spordiklubisid ja millised on spordisaavutuste poolest kümme 

kõige edukamat spordiklubi? 
 

Seal on ligi 2500 spordiklubi, 70 
spordialaliitu, 123 spordiliitu, 
19 üleriigilist spordialaliitu ja 450 
spordikooli Eestis. 

 

Bulgaarias on 2809 ametlikult 
registreeritud spordiklubi, selgub 
noorsoo- ja spordiministeeriumi 
ametlikust registrist. Bulgaarias on 
registreeritud üheksakümne üks 
tegevusloaga spordialaliit. 

 

Austrias on 14 208 spordiklubi 
2970029 liikmega kolmes 
organisatsioonis 
(ASKÖ: 4471 klubi, 982002 liiget; 
ASVÖ: 5360 klubi, 1066748 liiget; 

Spordiliit: 4377 klubi, 921279 liiget). 
 

Rumeenias on 8958 klubi, millest 7488 
on seotud Rumeenia 
föderatsioonidega. 

 

Põhja-Makedoonias on neid kokku 
60 föderatsioone ja 1705 klubi riigis. 

 

Ootuspäraselt on kõigis projektis 
osalevates riikides populaarseimad 
spordimängud, mida juhib jalgpall. 

 
 

2. Kas neil spordiklubidel on sportlaste topeltkarjääri osas programmie ja strateegiaid? Palun selgitage. 
 

Topeltkarjääri küsimus kuulub Euroopa 
Liidu poliitika reguleerimisalasse, kuna 
topeltkarjääri tingimused on enamiku 
riikide ja enamiku spordialade jaoks 
suhteliselt uus nähtus. Õigusraamistiku 
ja jätkusuutliku valitsuspoliitika 
puudumine on peamine põhjus, miks 
Makedoonia, Bulgaaria, Rumeenia ja 
Eesti spordiklubid ei rakenda klubide 
tasandil ühtegi 
topeltkarjääriprogrammi. Spordiliitudel 
pole ka ratsionaalseid kahe karjääri 
programme. Ainus erand on Austria, 
kus alates 2014. aastast on Red Bull 
Salzburgil (jalgpall ja jäähoki) 
sportlaste noorteakadeemia, kus 
noored 

andekaid sportlasi toetatakse 
profispordis. Akadeemia mahutab 200 
õpilast, kes lähevad selle 
ühiselamusse. Akadeemia võimaldab 
üliõpilastel keskenduda 
süstemaatilisele koolitusprotsessile 
ilma haridusest ilma jäämata. Näiteks 
on akadeemial koostööd tegevate 
koolide võrgustik, mis pakuvad 
paindlikke tunde vastavalt koolituse ja 
reiside ajakavale. Akadeemia pakub 
õpetamistööd reisipõhiseks 
õppimiseks. Seda konsulteerib TW1N, 
ainus Euroopa sportlaste karjäärialane 
konsultatsioonifirma. Seda head tava 
saab laenata ja rakendada teistes 
riikides. 
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3. Kas teie riigis on sportlaste topeltkarjääride võrgustik ja kas saaksite seda üksikasjalikult kirjeldada. 

Projektis osalevatest riikidest on hea 
tava näide vaid Austrial. VÖN on 
Austria noorte spordispordikoolide 
kõrge spordivõistluse liit. See ühendus 
ühendab kõiki "noorte talentide 
tippkeskusi" 
("Nachwuchskompetenzzentren") ja 
"spordikoolide erimudeleid". 15 keskust 
üle kogu riigi võimaldavad 14–19-
aastastel üliõpilassportlastel 
kombineerida oma haridust, et oma 
sportlikku potentsiaali õigesti 
arendada. VÖNi fookuses on sportlike 
talentide valimine, kvaliteedi 
parandamine, 

vastupanuvõime tagamine ja isiksuse 
arendamine edukate tippsportlaste 
edendamiseks tihedas koostöös 
föderaalvalitsuse (sport ja haridus), 
föderaalriikide, föderaalsete 
kutseliitude ja asjakohaste 
institutsioonidega. Praegu juhib VÖN 
üle 2500 andeka sportlase 58 erinevalt 
spordialalt. Kui sportlased on 
lõpetanud ühe VÖNi jurisdiktsiooni alla 
kuuluvast koolist, võtab KADA enda 
juurde kõrghariduse või töö otsimisel. 

 
 

KADA on Austria tippspordis 
topeltkarjääri ja professionaalse 
integratsiooni institutsioon. KADA 
toetab tippsportlasi enne nende 
tippspordikarjääri, selle ajal või pärast 
seda, pakkudes professionaalset nõu, 
rea isikupäraseid haridusprogramme ja 
majandusvõrgustikku. Kaheksateist 
karjäärinõustajat töötab üleriigiliselt ja 
abistab sportlasi individuaalselt 

nende kahekordsel teel liikumisel. 
Selles osas ei paku KADA ainult 
olümpiaspordialasid ega valikut 
spordialasid. Organisatsioon töötab 
kõigi sportlastega 
61 tunnustatud spordiliidust Austrias. 
KADA programm koosneb kahest 
teenusest: "karjääri arendamine" ja 
"tööhõiveteenistus". 

 
 

4. Kui paljud teie riigi spordiklubid viivad läbi DCA programme ja teenuseid ning kuidas 

teevad nad koostööd haridus- ja ärisektoriga? Kirjeldage palun DCA parimaid tavasid 
spordiklubi tasandil. 

 

Üldiselt ei ole topeltkarjääriga 
programmid klubides eriti levinud; need 
on mõnevõrra episoodilised, kuna 
probleem hõlmab enamasti väliseid 
institutsioone. 

 

Austrias on klubides osaline 
topeltkarjääripoliitika, kus mitmed 
spordiklubid pakuvad piiratud DCA 
programme. Enamikul klubidel pole 
rahalisi vahendeid suuremahuliste 
programmide väljatöötamiseks ja 
vajalike võrgustike hoidmiseks. 
Seetõttu eelistavad nad teavitada 

oma sportlastele VÖN või KADA  

pakutavate teenuste kohta. 
 
 

Teised projekti riigid toetuvad 
osalemisele erinevates projektides, mis 
ei ole piisav. Näiteks osales 
Makedoonias eelmisel aastal (2019. 
aastal) jalgpalliklubi esimest korda 
topeltkarjääri arendamise EL-i 
projektis. Sel aastal algab kaheaastane 
topeltkarjääri arendamise project, mille 
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projektipartner on jalgpalliföderatsioon. 
 

Bulgaaria hea tavana võib välja tuua 
projekti "Investeerimine inimestesse, 
kes praktiseerivad ja saavad oma 
tulevikku muuta". Selle eesmärk on 
suurendada 75 atleedi praktilisi oskusi 
klubidest sSSU "Stefan Karadja" 
Haskovo, SSU "Vasil Levski" Plovdivi 
ja 166 SSU "Vasil Levski" Sofia ning 
assotsiatsioonit "Chance has 
everyone". Projekt pakub kahe nädala 
pikkust liikumispraktikat UAIC Iași 
Rumeenias ja 

European Strategic Partnerships Ltd 
Londonis, Inglismaal. Assotsatsiooni 
liikmed ja World for All koordinaator 
annavad kolmele spordi erialaga kooli 
75 õpilasele võimaluse suurendada 
oma pädevust ja teadmisi Rumeenias 
ja Inglismaal. Sportlastele topeltkarjääri 
võimaluse pakkumine annab reaalse 
võimaluse Bulgaaria ja Euroopa 
tööturule sisenemiseks pärast 
keskhariduse omandamist või 
sporditegevuse lõpetamist 

 
 
 

5. Millised poliitikavaldkondade eest vastutavad riigiasutused on teie riigis seotud DCA-ga 

(sportlaste topeltkarjäär)? Kas asjakohased riigiasutused on DCA-s välja töötanud riiklikud 

suunised ja järgivad neid, austades rahvusspordi eripära, haridussüsteemi ning kultuurilist 
mitmekesisust? Palun märkige oma riigi DCA mõned õiguslikud raamistikud, kui neid on. 

 

Uuring näitab, et need on riigiasutused, kes vastutavad spordi, hariduse, sotsiaalse ja 
rahalise toetuse pakkumisega seotud poliitikavaldkondade eest. Andekate ja 
tippsportlaste, sealhulgas endiste tippsportlaste riikliku tasandi karjääripoliitika 
rakendamiseks ja jälgimiseks tuleb tagada kooskõlastamine ja sektoriülene koostöö. 

 

6. Milline on teie riigis DCA põhisuundade sisu, mis on põhieesmärgid, soovitused jne, 

näiteks spetsiifiline hariduskorraldus, autasustamise mehhanismid, rahalised hüvitised ja 
abi tippsportlaste töölevõtmisel? 

 

Analüüsides projektis COMPASS 
osalenud riikide uuringute tulemusi, 
leidsime, et üheski riigis pole DCA 
jaoks riiklikke suuniseid, mis nõuaksid 
topeltkarjääripoliitika rakendamise eest 
vastutavatelt asutustelt riiklike 
põhisuundade väljatöötamist. Tuleks 
järgida Euroopa Komisjoni soovitust ja 
liikmesriigid peaksid välja töötama 
riiklikud suunised topeltkarjääri jaoks, 
mis oleksid kohandatud ja 
adekvaatsed nende 
kultuuritraditsioonidele ning põhineksid 
riiklikel uuringutel praeguse olukorra 
kohta. 

Arvestades ELi topeltkarjääri 
nõustamist ning riikliku spordi, 
haridussüsteemi ja kultuurilise 
mitmekesisuse eripära, tuleks kaaluda 
ka peamiste osalejate vaheliste 
lepingute kasutamist topeltkarjääri 
edendamiseks. Vajaduse korral võiksid 
need lepingud sisaldada konkreetseid 
tasustamismehhanisme, et julgustada 
haridusasutusi või tööandjaid valima 
topeltkarjääriga sportlasi. 
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7. Millised on teie riigi DC-programmi kaasamise kriteeriumid sportlase jaoks? Millisel 
asutusel on õigus määratleda sportlane eliidina? 

 

Igal riigil on oma kriteeriumid sportlase määratlemiseks eliidina. Need 
kriteeriumid kinnitab riiklik spordiföderatsioon ning kinnitab noorsoo- ja 
spordiministeerium. Tippsportlast määratletakse kõige sagedamini sportlasena, 
kellel on tööleping spordi tööandja või spordiorganisatsiooniga või kellel on 
tõestatud edukuse ja saavutuste põhjal spordiorganisatsiooni, juhtorgani või riigi 
poolt tunnustatud tippsportlase staatus. 

 

8. Kas teie riigis on olemas isikupärastatud ning paindlikud haridusvõimalused DCA jaoks, et 

toetada kesk- ja kõrghariduses õppivaid sportlasi?  

 

Saadud andmetest võime kokku võtta, 
et DCA-poliitika rakendamise 
meetmeid rakendatakse peamiselt 
spordikoolide ja ülikoolide sportlaste 
topeltkarjääri toetamise kaudu. 
Treening viiakse läbi spetsiaalsete 
treeningprogrammide kaudu, et 
toetada sportlase ülesehitamise 
protsessi, spordisaavutusi ja luua 
võimalus edukaks karjääriks pärast 
spordiala lõppu. Noorte tippsportlaste 
topeltkarjääri tingimused 
spordikoolides ja ülikoolides on seotud 
erinevate treeningvormidega 
(individuaalne, 
kombineeritud),paindlike 
eksamikavade ja kutsehariduse 
kvaliteedi parandamise 
rakendamisega. 

Paindlike haridusvormide 
väljatöötamine on õpilassportlaste 
vajaduste rahuldamiseks kriitiline 
tingimus igat tüüpi hariduses. 

 

Eelkõige võib kaugõpe anda õpilastele 
paindlikkuse nende sportliku ja 
akadeemilise tegevuse aja ja koha 
osas. Õpilastest sportlastele võib olla 
kasulik virtuaalse õpikeskkonna 
väljatöötamine paljudes 
haridusasutustes ning odavad ja 
funktsionaalsed vahendid Interneti 
kaudu haridustoetuse pakkumiseks. 

 

9. Kas teie riigis on osakondadevaheline asutus, mis tagab andekate ja eliitsportlaste, 
sealhulgas endiste sportlaste koostöö, koordineerimise ning topeltkarjääripoliitika eduka 

rakendamise ja jälgimise? Kui jah, siis millised ja mida nende praegune tegevus praktikas 

hõlmab. 
 

Selle uuringu väljatöötamise ajal puuduvad sellised astused Bulgaarias, Eestis, 
Rumeenias ja Makedoonias. Ainult Austrias teostab sellist tegevust läbi 
spordiministeeriumi, mis on kõrgeim kontrollorgan. VÖN ja KADA rakendavad 
peamiselt valitsuse poliitikat topeltkarjääri jaoks. Spordiministeeriumile 
aruandluse esitamine tagab reeglite õige järgimise. Ministeerium jälgib ja 
kontrollib kõiki tema rahastatavaid organisatsioone. 

 

Bulgaarias kaalutakse Euroopa parimate sportlaste topeltkarjääri programmide 
järgimist DCA projekti "SMART SPORT" raames, mida rahastab ELi programm 
Erasmus + Sport ja mida rakendab Bulgaaria olümpiakomitee. 
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10. Millist poliitikat teie riigi DCA-ga vastutavad ametiasutused veel välja töötavad ja mida 
nende tegevuskava ajavahemikuks 2020–2022 sisaldab? 

 

Kahjuks areneb sportlaste 
topeltkarjääri arendamise poliitika 
hüppeliselt. Mõnes riigis pole seda 
üldse käsitletud (vt Põhja-Makedoonia, 
Rumeenia ja Bulgaaria uuringut). 
Suurepärane näide selles osas on 
Eesti spordipoliitika aluspõhimõtted 
aastani 2030, mis ütleb, et parimatele 
sportlastele võimaldatakse tasuta 
võimalusi kõrghariduseks ja 
kaugõppeks. See on kahtlemata üks 
lisavõimalusi tippsportlaste hariduse 
kättesaadavuse suurendamiseks. 

 

Austrias on praegune valitsus lisanud 
oma 2020-2024. aasta 
valitsemisprogrammi tegevuskava, 
milles on loetletud järgmised punktid: 

 

• Tippspordi individuaalse ja 
struktuurilise rahastamise määramine. 

• Professionaalse spordi ja 
õpetajaameti suhete edasiarendamine. 

 

• Tippsportlaste ja kvalifitseeritud 
treenerite töövõimaluste 
edasiarendamine avalikus ruumis. 

 

Spordiministeerium, VÖN ja KADA 
viivad konkreetsed tegevused läbi 
tippsportlaste programmidega. 

 

Spordiministeeriumile aruandlus tagab 
reeglite õige järgimise. Ministeerium 
jälgib ja kontrollib kõiki tema 
rahastatavaid organisatsioone. 

 

Bulgaarias kaalutakse Euroopa 
parimate sportlaste topeltkarjääri 
programmide järgimist DCA projekti 
"SMART SPORT" raames, mida 
rahastab ELi programm Erasmus + 
Sport ja mida rakendab Bulgaaria 
olümpiakomitee. 

 

11. Kas riiklikul tasandil eksisteerib õpilassportlaste, nende karjääriteede ja tööhõive 

seiresüsteem ning kui jah, siis selgitage selle peamisi omadusi. 
 

Kõigist projektis osalejatest on 
tippsportlaste, nende karjääritee ja 
tööhõive jälgimissüsteem ainult 
Austrias. KADA kogub väga täpselt 
nende sportlaste tööhõivet. Neil on 
andmebaas, mis sisaldab teavet kõigi 
sportlaste kohtaning nad 
ajakohastavad regulaarselt põhjalikku 
teavet programmist edukalt lahkunud 
sportlaste kohta. 

Näiteks toetas KADA 2019. aastal 528 
sportlast, kellest 331 kasutas 
õppimiseks SLS-i programmi, 82 
lõpetas "Berufsreifeprüfungi" (keskkooli 
lõputunnistus) ja 62-l on adekvaatne 
töö. Neist 21 töötab avalikus sfääris, 
20-l on spordile omane töökoht, viiel 
tööstus või tehnoloogia, neljal 
teenindussektoris ja veel 12-l 
erinevates valdkondades. 
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12. Kas teie riiklikus DCA poliitikas on kvaliteedi hindamise protseduure ja kui jah, siis 
selgitage neid. 

 

Jällegi on ainult Austrias riiklik kvaliteedihindamise poliitika. Sõltumatud asutused 
jälgivad KADA-t nende rakendamise / tulemuste osas ja rahalisel tasandil. 
Spordiministeerium kontrollib rakendamist / tulemusi. KADA peab esitama 
tõendid selle kohta, et saadud rahastamise eesmärgid on täidetud. Bundessport 
GmBH (Federal Sports Ltd.) tegutseb kogu spordi riikliku rahastamise audiitorina 
Austrias ja kontrollib KADA-t rahaliselt. 

 

13. Kas teie riiklikud spordialaliidud / asutused tegutsevad eliit-sportlaste nimel ning 

pakuvad neile teenuseid ja tuge? Millised liidud seda teevad ja kuidas täpsemalt? 
 

Enamik riike pakub üliõpilastele 
spordistipendiume, et neid ülikoolis 
õpingute ajal rahaliselt toetada ja anda 
võimalus ühendada kõrgharidus oma 
sportlike ambitsioonidega. 

 

Näiteks saavad praegused ja endised 
tippsportlased taotleda kaheaastast 
stipendiumi õppemaksu tasumiseks 
Eesti kõrgkoolis või 
kutseõppeasutuses. Stipendiumi 
suurus on kuni 1000 eurot semestris. 
Eesti võistkonda kuulunud sportlased 
saavad stipendiumi taotleda vähemalt 
kolm aastat. Kui sportlane on juba 
aktiivse karjääri lõpetanud, ei tohi 
sellest olla möödunud rohkem kui viis 
aastat. 

Näiteks Rumeenias on naiste olümpia 
sõudemeeskond läbinud 
ettevõtlusoskuste arendamise kursuse, 
mille korraldas Riiklik Spordiuuringute 
Instituut DC4ACi topeltkarjääripoliitika 
ja -õppe piirkondliku keskuse 
(Rumeenia Sõudeliit) raames. Austrias 
julgustab enamik spordialaliite oma 
noori tippsportlasi kasutama VÖNi 
spordikoolide ja tippkeskuste pakutavat 
haridussüsteemi. See süsteem 
võimaldab föderatsioonidel ja klubidel 
teha koostööd koolidega, et spordis ja 
hariduses silma paista. Austria 
tenniseliit toetab ja nõustab sportlasi 
kahe karjäärimudeli valimisel. Nad 
propageerisid märkimisväärselt 
Ameerika mudelit (kolledži stipendium) 
ja Austria sõjaväe sõjalist programmi. 

 

14. Kas orienteerumisspordi liitudel või teistel spordialaliitudel on teie riigis DCA-ga 

seotud konkreetsed põhimõtted ja tavad ning kas spordiklubid on nendest algatustest 
teadlikud? 

 

Orienteerumisföderatsioonil pole konkreetset DCA poliitikat, kuid üksikutel 
klubidel on mõned vastuvõetavad tavad, mida tuleks mainida. Kõik need on 
seotud spordiga hariduslikel eesmärkidel - matemaatiliste võimete, teaduslike 
teadmiste parandamiseks jne. 
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15. Kui palju on teie riigis orienteerumisspordi tippsportlasi ja mis orienteerumisklubidest? 
 

Eliit (proffesionaalsete) orienteerujate arv kogu maailmas on minimaalne. Seda 
kinnitab COMPASSi teises etapis osalenud riikide korraldatud uuringute 
tulemuste analüüs. Oluline tegur väikese arvu professionaalsete orienteerujate 
jaoks on see, et orienteerumine, kuigi olümpiasport, ei kuulu olümpiamängude 
programmi. 

 

16. Palun intervjueerige vähemalt kahte oma riigi orienteerumisspordi tippsportlast DCA 

programmide ja teenuste vajalikkuse ning nende isikliku kogemuse kohta DCA valdkonnas, 
samuti soovitused. Kui paljud neist orienteerujatest on professionaalid?  
 

Üleminek spordilt tööturule seab nõudmisi sportlaste hariduslikule 
kvalifikatsioonile. Professionaalsete karjäärinõustamisteenuste puudumine on 
oluline põhjus, miks tippsportlastel on raske usaldada muud karjääri kui sport. 
Enamik tippsportlasi pöördub pärast spordikarjääri lõpetamist kehalise kasvatuse 
õpetajana tööle või asub treenerikohale. Professionaalne karjäärinõustamine 
peaks olema noorukite spordikarjääri lahutamatu osa. Professionaalsete 
orienteerujate keskosa on poolsõjaväeline. Paljud eliidi orienteerujad on õpilased 
ja neid motiveerivad mõned spordistipendiumid sportima. 

 

17. Kas teie riigis on tava, et armee ja politsei kaasavad tipporienteerujaid 
sõjaväeteenistusse? 

 

Pea kõigis riikides on nn spordifirmasid. Nii pakub sõjavägi eliitsportlastele 
"ajutise sõjaväelasena" tööd. Orienteerumise sõjaline rakendus annab 
orienteerujaile nendes "spordifirmades"mõningaid töökohti. Sõjaväes olles 
teenivad sportlased palka ja sotsiaalkindlustust ning saavad treeningutel ja 
võistlustel aega veeta. Programmi pääsemiseks ja programmis püsimiseks 
peavad sportlased vastama konkreetsetele kriteeriumidele. Lisaks 
rahvusvahelistele võistlustele võistlevad kaitseväe parimad orienteerujad ka 
rahvusvahelistel sõjalistel võistlustel, mida korraldab CISM (International Military 
Sports Council). 

 

18. Tehke intervjuud tippsportlastega, kes kasutasid DCA teenuseid või osalesid DCA 
programmis, milline on nede isiklik kogemus DCA parendamise eeliste ja vajaduste kohta. 

 

Projekti uuringute põhjal leiti, et topeltkarjääri mõiste on tuttav väikesele osale 
sportlastest. Intervjueeritud sportlased nõustusid, et selle juurutamiseks on 
tippsportlaste seas ja klubide tasandil suur vajadus. Teisisõnu võivad nad tunda 
end mugavalt, keskendudes 100% oma sporditegevusele, muretsemata oma 
väljavaadete pärast. Seetõttu võivad DCA programmid ja teenused olla nende 
elu oluline osa. 
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19. Analüüsige palun dokumente, tavasid ja intervjuusid ning tehke DCA kohta soovitusi 
klubi tasandil. 

 

Pärast uuringu põhjalikku analüüsi järeldame, et ettepanekute tegemine klubi tasandil 
on keeruline, kuna topeltkarjääri teema on suhteliselt uus. Arutelu on alanud viimastel 
aastatel laiemas ruumis. Ühelt poolt pole enamikul klubidel rahalisi vahendeid 
kvaliteetsete topeltkarjääriprogrammide loomiseks, eriti orienteerumises. Ainult 
suuremate rahaliste võimalustega klubid, peamiselt jalgpalliklubid, saavad endale 
lubada kahe karjääri programmide väljatöötamist. On selge, et topeltkarjääri ja selle 
valiku peavad tegema sportlased ise ja nende treenerid. Uuringute ja intervjuude 
põhjal võib järeldada, et keskkooliõpilaste seas tuleks tõsta teadlikkust. Teadlikkuse 
tõstmine peab algama varem, et noored saaksid varakult teha õigeid otsuseid. 
Topeltkarjääri nõustamine ülikoolides on samuti ebapiisav. See eeldaks asjakohaste 
õpetajate koolitust. Kasulik oleks luua eraldi ametikoht "topeltkarjääri" nõustajale, et 
pakkuda sportlastele ajakohast teavet topeltkarjääri kohta. 

 

Sportlased seisavad sageli silmitsi väljakutsetega, kui nad peavad spordikarjääri 
ühendama hariduse või ametialase tegevusega. Sportlane vajab kõrget 
motivatsiooni, kohanemisvõimet, vastutustundlikkust ja spetsiaalseid abiprogramme, 
et vältida olukordi, kus andekad sportlased peavad valima hariduse või spordi või 
erialase tegevuse või spordi vahel. 
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1. Kui palju teie riigis on spordiklubisid ja millised on spordisaavutuste poolest kümme 

kõige edukamat spordiklubi? 
 

Bulgaarias on noorsoo- ja spordiministeeriumi ametliku registri järgi registreeritud 2809 
spordiklubi. 

 
Neist 43 orienteerumisklubi 33 linnas. 

 
Peale nende spordiklubide on veel 1 ametlikult registreeritud mitme-spordiklubi, mis 
ühendab oma katuse all 16 erinevat klubi. 

 

Bulgaarias on registreeritud 91 tegevusloaga 

spordialaliitu. Esimesed kümme kõige edukamat 

klubi Bulgaarias on: 

1 NSA Academica spordiklubi 

2 Levski mitme-spordiala spordiklubi (16 klubi) 

3 SC CSKA 

4 SC Locomotive Sofia 

5 SC Slavia Sofia 

6 SC Beroe Stara Zagora 

7 SC Hebar Pazardzhik 

8 SC ChernoMore Varna 

9 SC Dunav Ruse 

10 SC Maritsa Plovdiv 
 

Kas neil spordiklubidel on sportlaste topeltkarjääri osas programme ja strateegiaid? 
Palun selgitage. 

 
Need klubid ei rakenda klubi tasandil ühtegi topeltkarjääri programmi. Spordiliitudel samuti 

  pole sujuvaid karjääriprogramme, mis on seotud ainult nende andekate või parimate   
sportlastega. 

 

2. Kui paljud teie riigi spordiklubid viivad läbi DCA programme ja teenuseid ning kuidas 
teevad nad koostööd haridus- ja ärisektoriga? Kirjeldage palun DCA parimaid tavasid 

spordiklubi tasandil. 
 

Puudub 
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3. Millised poliitikavaldkondade eest vastutavad riigiasutused on teie riigis seotud DCA-ga 

(sportlaste topeltkarjäär)? Kas asjakohased riigiasutused on DCA-s välja töötanud riiklikud 
suunised ja järgivad neid, austades rahvusspordi eripära, haridussüsteemi ning kultuurilist 

mitmekesisust? Palun märkige oma riigi DCA mõned õiguslikud raamistikud, kui neid on.  

  

Bulgaarias on kutsehariduse ja -koolituse eest vastutavad kaks ametiasutust: 
haridus- ja teadusministeerium ning töö- ja sotsiaalpoliitika ministeerium. Nad 
vastutavad ka Bulgaaria DCA eest. 

 

Haridus- ja teadusministeerium vastutab kogu koolisüsteemi eest ning on 
peamine poliitikakujundaja, kes vastutab eelarve eest ning kontrollib esmast 
kutseharidust ja -koolitust. 

 

Nii töö- kui sotsiaalpoliitika ministeerium ning haridus- ja teadusministeerium 
vastutavad täiskasvanuhariduse eest, mida sageli nimetatakse ka pidevaks 
kutsehariduseks (CVET). 

 

4. Milline on teie riigis DCA põhisuundade sisu, mis on põhieesmärgid, soovitused jne, 
näiteks spetsiifiline hariduskorraldus, autasustamise mehhanismid, rahalised hüvitised ja 

abi tippsportlaste töölevõtmisel? 
 

Bulgaarias puuduvad DCA kohta riiklikud suunised. 
 

Noorsoo- ja spordiministeeriumi eestvedamisel on Bulgaarias 8 spordikooli, kus 
andekad ja tippsportlased treenivad alates 11. eluaastast. Nende koolide õpilastel 
on spetsiaalsed õppeained, mis on seotud treeningute korraldamise, spordi 
juhtimise, spordi administreerimisega. Pärast kooli lõpetamist saavad nad 
kutsekvalifikatsiooni Spordi juhendaja VÕI abitreener, EQF 3. tase. 

 

5. Millised on teie riigi DC-programmi kaasamise kriteeriumid sportlase jaoks? 
 

Harrastus- või elukutseliste sportlaste tüübi eristamise kriteerium on see, kas nad 
saavad oma sportliku tegevuse eest rahalist tasu või mitte. Harrastajad ei saa 
tasu, samas kui profisportlased saavad tasu töölepingu alusel või sõltuvalt nende 
ametialasest tegevusest. 

 

Bulgaaria spordiasutustel - avalikel ja valitsusvälistel organisatsioonidel pole selliseid 
kriteeriume, 
struktureeritud viisil, mis on sportlaste jaoks läbipaistev ja atraktiivne.  

 

Millisel asutusel on õigus määratleda sportlane eliidina? 
 

Vastavad spordialaliidud. 
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6. Kas teie riigis on olemas isikupärastatud ning  paindlikud haridusvõimalused DCA 

jaoks, et toetada kesk- ja kõrghariduses õppivaid sportlasi? 
 

Bulgaarias on DC-poliitika 
rakendamise meetmeid rakendatud 
peamiselt spordikoolide sportlaste 
topeltkarjääri toetamise kaudu. Riigis 
on 24 spordikooli, kus treenitakse 
spetsiaalsete treeningprogrammide 
kaudu, mille eesmärk on toetada 
sportlase ehitamise protsessi, 
sportlikke saavutusi ja luua võimalus 
edukaks karjääriks pärast spordi lõppu. 
Spordikoolide noorte eliitsportlaste 
topeltkarjääri tingimused on seotud 
erinevate treeningvormide 
rakendamise, paindlike eksamikavade 
ja kutsehariduse kvaliteedi 
parandamisega. 

 

Uus koolieelse ja koolihariduse seadus 
kehtib tõhusalt kombineeritud 
haridusvormidega spordikoolides 
silmapaistvate annetega õpilaste 
suhtes. Seadus tagab, et 100% 
koolitustundidest annavad spetsiaalsed 
koolitajad, ning annab võimaluse 
vähendada teiste ainete 
kohalolekutundide arvu. 

 

Individuaalsete ja kombineeritud 
haridusvormide rakendamise 
rahastamise osas pole veel kestvat 
lahendust. Rahastuse puudumine 
takistab täiendavaid rahalisi ressursse 
nõudvate koolitusvormide tõhusat 
rakendamist 

õppejõudude eest maksmiseks, kuna 
sportlaste ajakava erineb nädala 
graafikust. 

 

Noorsoo- ja spordiministeeriumi, 
haridus- ja teadusministeeriumi ning 
NSA "Vasil Levski" vahelise koostöö 
tulemusel 2011-2012 õppeaastast 
spordikoolides toimub koolitus 
kolmanda astme kutse omandamiseks. 
kvalifikatsioon erialal Sport: "Treeneri 
abimees", "Fitnessi abiinstruktor" ning 
"Spordiürituste ja meistrivõistluste 
korraldaja". Spordikoolide koolituse 
heakskiidetud õppekavade 
rakendamine on eeldus 
perspektiivikate noorte sportlaste 
ligimeelitamiseks ja nende edukaks 
elluviimiseks. 

 

Selle tasakaalustamatuse ületamiseks 
on vaja vastu võtta mitmeid õigusakte, 
välja arvatud need, mis kehalise 
kasvatuse ja spordi seaduses juba 
kehtivad. Olümpiamedali võitjad, 
maailmameistrivõistlused ja Euroopa 
meistrivõistlused, tuleks lubada 
keskkoolidesse ilma võistluseksamita, 
nagu on sätestatud 
kõrgharidusseaduses. See võib 
juhtuda kehakultuuri- ja spordiministri 
ettepanekul pärast kõrgkooli 
akadeemilise personali otsust 
(02.08.2013 artikli 25 lõige 5). 

 
 

7. Kas teie riigis on osakondadevaheline asutus, mis tagab andekate ja eliitsportlaste, sealhulgas 
endiste sportlaste koostöö, koordineerimise ning topeltkarjääripoliitika eduka rakendamise 

ja jälgimise? Kui jah, siis millised ja mida nende praegune tegevus praktikas hõlmab?  
 

Selle uuringu koostamise hetkel ei ole sellist asutust. 
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Parimate tavade järgimist Euroopa sportlaste topeltkarjääri programmides 
kontrollitakse DCA projekti SMART SPORT raames, mida rahastatakse ELi 
programmist Erasmus + Sport ja mida viib ellu Bulgaaria olümpiakomitee. 

· Riiklikud spordi juhtorganid (nt Team Denmark, UK Sport), 

· Riiklikud olümpiakomiteed (nt Šveitsi olümpiakomitee), 

· Mängijate liidud konkreetsetes spordialaliitudes (nt Spillerforening), 

· Akadeemilised asutused (nt Aarhusi ülikool, AWF Gdansk) ja 

· Spordiasutustega seotud sõltumatud organisatsioonid (nt Adecco, KADA). 
 

Parimate tavade ja projekti tulemuste aruanne esitati mitmetel Bulgaarias 
korraldatud üritusel, kuhu sellised organisatsioonid olid kutsutud. Selle võib leida 
projekti kodulehelt www.smartsport.bg 

 

8. Millist poliitikat teie riigi DCA-ga vastutavad ametiasutused veel välja töötavad ja mida 

nende tegevuskava sisaldab ajavahemikuks 2020–2022? 
 

Puudub. Kuid 2016. aasta juunis teatas Bulgaaria noorsoo- ja spordiminister oma 
kavatsusest muuta DC üheks võtmeküsimuseks Bulgaaria EL-i eesistumise ajal 
2018. aastal. Paljud sidusrühmad teatasid oma täielikust toetusest DC strateegiate 
väljatöötamisel ja rakendamisel, kuigi vähesed neist on neid suuniseid õigesti 
lugenud või neil puudub selge ettekujutus DC-st. Sageli ajavad nad segi DC ja Šveitsi 
duaalse õppe mudeli või kutsekooli hariduse ja koolituse kombineerimise 
ettevõttesisese koolitusega (st õpipoisiõppe süsteem). 

 

Ei ole spetsiaalset agentuuri ega muud organisatsiooni (valitsusvälised 
organisatsioonid, olümpiakomitee), kes oleks sportlaste topeltkarjääri arendamise 
idee omaks võtnud ja vastutaks sellise tegevuse eest. 

 

9. Kas riiklikul tasandil on olemas õpilassportlaste, nende karjääritee ja tööhõive 
seiresüsteem ning kui jah, siis selgitage selle peamisi omadusi. 

 

Puudub 
 

10. Kas teie riiklikus DCA poliitikas on kvaliteedi hindamise protseduure ja kui jah, siis 

selgitage neid. 
 

Puudub 
 

11. Kas teie riiklikud spordialaliidud / -asutused tegutsevad eliit-sportlaste nimel ning 

pakuvad neile teenuseid ja tuge? Millised liidud seda teevad ja kuidas täpsemalt? 
 

Bulgaarias sellist tava pole. 
 
 

 

http://www.smartsport.bg/
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12. Kas orienteerumisspordi liitudel või teistel spordialaliitudel on teie riigis DCA eripoliitika 

ja tavad ning kas spordiklubisid on nendest algatustest teavitatud?  
 

Orienteerumisspordi föderatsioonil ei ole DCA eripoliitikat, kuid eraldi klubides tuleb 
mainida mõningaid häid tavasid. Kõik need on seotud spordi kasutamisega 
hariduslikel eesmärkidel - matemaatiliste võimete, loodusteaduste jms 
parandamiseks. Klubid ja nende tegevus on: 

 
SKO "Trapezitsa 1954" Klubi on korraldanud üritusi, mis 

suurendavad jooniste meeldejätmise oskust 
ning seovad matemaatikat ja geograafiat 
orienteerumisega. Näide: lapsed harjutavad 
orienteerumist, kuid igas punktis on number, 
mis tuleb meelde jätta. Nad peavad kõik 
numbrid kokku liitma ja lõpuks võitmiseks 
summa ütlema. Nad viisid läbi 
metsataimedega seotud koolitusi ja mänge. 
Need üritused on klubi idee. Koostöö 
õpetajatega on keeruline. 

 

SKO "Sini kamani" Klubi korraldab tegevusi, mis seob 
erinevate teadusharude oskusi ja teadmisi, 
kuid pole neid üritusi ühendanud kooli 
õpetajatega. Klubi kasutab ainult enda 
treenereid ja juhendajaid. ELi rahastatud 
programmi SUCCESS raames toimuvate 
erikoolide raames tehti õpilastele 
ülesandeks teha ettekandeid, mis 
ühendaksid teadmised geograafiast, 
astronoomiast ja füüsikast 
orienteerumisega. Lapsed saavad rohkem 
teada kompassi, tähtede, kaartide ja muu 
kohta. 

 
 

 
SKO "ABRITUS" Esimestes kooliklassides (2.-4. klass)  

"Loodusteadused" annab tundi klubi 
treener, kes jagab teavet 
orienteerumisoskuste ja distsipliini õpitu 
rakendatavuse kohta igapäevaelus. 

 
 

 
 
 
 

13.Kui palju on teie riigis orienteerumisspordi tippsportlasi ja millistest 
orienteerumisklubidest? 
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Orienteerimissportlasi leidub tippklubides, edukaimad klubid on: 
 

SKO „Istros“ 
 

SKO “Syrnena gora” 

SKO „Variant 5“ 

SKO „Kompas“ 

SKO „Akademik“ 

SKO „Sini kamani“ 

Kõigil neil klubidel on noorte sportlaste saavutused. Kõige rohkem orienteerumisega seotud 
medaleid ja auhindu on Bulgaarias tippsportlastel:  

                                 
                                Kiril Nikolov 
 

Antonia Grigorova 

Ivan Sirakov 

Christina Ivanova 

Stanimir 

Belomazhev Lilyana 

Goceva 

14. Palun intervjueerige vähemalt kahte oma riigi orienteerumisspordi tippsportlaselt DCA 

programmide ja teenuste vajalikkuse ning nende isikliku kogemuse kohta DCA valdkonnas, 

samuti soovitused. Kui paljud neist orienteerujatest on professionaalid? 
 

Intervjueeriti järgmisi tippsportlasi: 
 

1. Kiril Nikolov järgmiste spordisaavutustega: 

MM-il 6. koht: Ungari 2009 

Euroopa meistrivõistluste 6. koht: Bulgaaria, 2010 

Maailmakarika 6. koht: Šveits, 2012 

Euroopa meistrivõistluste 2. koht: Rootsi, 2012 

 
võitja maailma 3 suurimas teatejooksus (Yukola, 10MILA ja 25Manna): 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

mitmekordne Balkani ja osariigi orienteerumismeister: 2003, 2014 

Maakonna meister kergejõustikus krossis ja mägijooksus: 2010, 2011, 2012, 2014 
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2. Antonia Grigorova 
 

Olümpiamängud Vancouveris 2010. aastal ja Sotšis 2014. aastal ning 
maailmameistrivõistlustel Liberecis 2009. aastal ja Val di Fiemes 2013. aastal. 
Debüüt murdmaasuusatamise maailmakarika võistlusel 2. detsembril 2007 
Soomes Kuusamos. 
Parim maailmakarika paremusjärjestus - 2010. aastal Kanadas Kenmore'is 10 km 
vabatehnikasõidu 59. koht. 
Olümpiamängudel Sotšis 2014. aastal - osales sprindi vabatehnikas (60. koht) ja 
30 km vabatehnikas ühisstardis (50. koht) 

 

Tänapäeval rahvusvahelises ettevõttes sporditurunduse juhina töötava hr Nikolovi sõnul 
on DCA järele suur vajadus - nad peavad suhtlema mitte niivõrd arenenud 
tippsportlastega, kuivõrd algtasandil harrastavate lastega. Professionaalne 
karjäärinõustamine peab olema laste spordikarjääri lahutamatu osa. 

 

Proua Grigorova sõnul on Bulgaarias tugev vajadus DCA teenuste järele, kuid ei 
noorsoo- ja spordiministeerium, haridus- ja teadusministeerium ega spordialaliidud 
selliseid teenuseid ei paku. 

 

Ta väitis, et pole kunagi saanud teenuseid ega pakkumusi topeltkarjääri suhtes. 
 

Professionaalsete karjäärinõustamisteenuste puudumine on tippsportlaste peamine 
põhjus, miks nad ei julge proovida spordist erinevat karjääri. Pr Grigorova sõnul 
pöördub enamik tippsportlasi treenerikohtadele pärast spordikarjääri lõpetamist. 

 

15. Kas teie riigis on tava, et armee ja politsei kaasavad tipporienteerujaid  

sõjaväeteenistustesse? 
 

Ei ole tingimata tava. Nii orienteerujatel kui ka teiste spordialade sportlastel on 
võimalus töötada sõjaväes, sooritades mõned füüsilised ja psühholoogilised testid. 
Orienteerumise tippsportlaseks olemise eeliseks on testideks füüsiline ettevalmistus 
ja tõenäoliselt ka psühholoogiline ettevalmistus. Sellist ametlikku poliitikat aga pole, 
et eliitorienteerujad, kes soovivad minna armeesse või politseisse, võetakse 
automaatselt vastu, lähtudes nende sportlaskarjäärist. 

 

Ühe parima BG orienteerumissportlase - Kiril Nikolovi sõnul pole sellist inimest, kes 
oskaks topograafilisi kaarte paremini lugeda kui orienteerumissportlased ise. 

 

Ajateenistus võiks olla orienteerujate professionaalne võimalus pärast nende aktiivset 
sportlaskarjääri. Seda arvamust tunnustas ka proua Grigorova. 
 

 

16. Tehke intervjuud tippsportlastega, kes kasutasid DCA teenuseid või osalesid DCA 

programmis, milline on nende isiklikest kogemus DCA parendamise eeliste ja vajaduste kohta. 
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Ükski tippsportlane pole sellist teenust saanud. Selliste teenuste väljendatud 
vajadust selgitatakse vastuses küsimusele 12. 

 

17. Palun analüüsige dokumente, tavasid ja intervjuusid ning tehke DCA kohta soovitusi klubi 

tasandil. 
 

Sportlased seisavad sageli väljakutsete ees, kui nad peavad spordikarjääri 
ühendama hariduse või ametialase tegevusega. Sportlane peab olema väga 
motiveeritud, vastutustundlik, kohanemisvõimeline ja pühendunud, kuid ta vajab ka 
spetsiaalseid abiprogramme, alustades professionaalsest 
karjäärinõustamisteenusest, et vältida olukordi, kus andekad sportlased peavad 
valima hariduse ja spordi või kutsetegevuse ja spordi vahel. 

 

Klubid on laste esimene kohtumine tegeliku spordialaga. Sellisel esmatasandil tuleb 
alustada professionaalset karjäärinõustamist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[i] Noorsoo- ja spordiministeeriumi ametliku registri andmed: 
http://registers.mpes.government.bg/registers/r1_clubs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://registers.mpes.government.bg/registers/r1_clubs
http://registers.mpes.government.bg/registers/r1_clubs
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2. UURINGU ARUANNE - AUSTRIA 
 

1. Kui palju teie riigis on spordiklubisid ja millised on spordisaavutuste poolest kümme kõige 

edukamat spordiklubi? 
 

Austrias on kolmes katusorganisatsioonis 14.208 spordiklubi 2.970.029 liikmega 
(ASKÖ: 4 471 klubi, 982,002 liiget; ASVÖ: 5,360 klubi, 1 066 748 liiget; Spordi Liit: 
4.377 klubi, 921.279 liiget). 

 https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_Au  
stria-Mitgliederstatistik2020.pdf 

Jalgpall on ülekaalukalt populaarseim spordiala Austrias ning sellel on ka 
ülekaalukalt kõige rohkem rahalisi vahendeid ja professionaalsem klubistruktuur. 
Kõik esimese rahvaliiga jalgpalliklubid tegutsevad küll professionaalsel tasemel, 
kuid siin nimetatakse ainult parimaid. 

 

Praegu on edukaim jalgpalliklubi FC Red Bull Salzburg. Alates hooajast 2013/14 
on nad igal aastal võitnud Austria meistrivõistlused. Üldiselt on enim tiitleid võitnud 
jalgpalliklubid SK Rapid Wien (32 tiitlit alates 1911. aastast) ja FK Austria Wien 
(24 tiitlit alates 1923. aastast). 

 
EC Red Bull Salzburg on ka viimaste aastate edukaim jäähokiklubi. 

 
Talispordialad, eriti suusaspordid, on Austrias väga populaarsed ja paljud klubid 
tegutsevad professionaalsel tasemel. On palju klubisid, mis on andnud edukaid 
maailmatasemel sportlasi ja kõiki neid ei saa nimetada. Viimaste aastate edukaim 
suusataja on tõenäoliselt Marcel Hirscher Suusaklubist Annaberg. Ta oli esimene 
Alpide suusataja, kes võitis maailmakarika kaheksa korda järjest. 

 

Edukad sportlased muudel populaarsetel individuaalspordialadel, nagu tennis, 
võimlemine, jalgrattasõit, purjetamine või golf, on sageli klubist sõltumatud 
professionaalid. Pole ühtegi klubi, mida saaks kõige edukamatena välja tuua. 

 

Muude meeskonnaspordialade puhul, kus klubi struktuuril on suurem tähendus, 
peetakse kõige edukamaks praegust esimese rahvaliiga meistrit. 

 

Praegused meistrid käsipallis on UHK Krems (mehed) ja WAT Atzgersdorf 
(naised). Võrkpalli meistrid on SK Aich / Dob (mehed) ja ASKÖ Linz Steg (naised) 
ning korvpallimeistrid on Kapfenberg Bulls (mehed) ja UBI Graz (naised). 

 

2. Kas nendel spordiklubidel on sportlaste topeltkarjääri osas programme ja strateegiaid? 

Palun selgitage. 
 

Alates 2014. aastast on Red Bull Salzburgil (jalgpall ja jäähoki) noortesportlaste 
akadeemia, kus toetatakse noori andekaid sportlasi professionaalsele karjäärile. 
Akadeemia mahutab 200 üliõpilast, kes lähevad akadeemiasse internaati. See 
asutus on üks professionaalsemaid ja tipptasemel omataolisi Euroopas. See lubab 

 
 

https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_Austria-Mitgliederstatistik2020.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_Austria-Mitgliederstatistik2020.pdf
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õpilastel keskenduda oma sportlaskarjäärile haridusteed kaotamata. Näiteks on 
akadeemial koostööd tegevate koolide võrgustik, mis pakub paindlikku koolitundi 
vastavalt koolitus- ja reisigraafikule ning akadeemia pakub juhendamist reisimise 
ajal õppimiseks. Akadeemiat konsulteerib TW1N, ainus Euroopa topeltkarjääri 
sportlaste konsultatsioonifirma. 

 https://www.redbullsalzburg.at/de/jungbullen/red-bull-akademie.html  
https://www.tw1n.eu/about/ 
Mõlemal Viini jalgpalliklubil SK Rapid Wien ja FK Austria Wien on mõlemal oma 
noorsportlaste akadeemiad, mis töötavad koostöös koolidega. 

 

SK Rapid Wien mängijad on kohustatud läbima kooli / erialase koolituse. Klubil on 
hariduse koordinaator, kes jälgib alates 10-aastaste mängijate hariduslikku arengut, 
sealhulgas kõiki hindeid ning nedne ülesanne on mängijaid nende haridustee osas 
nõustada. Ta aitab leida igale inimesele õige koolimudeli ja suhtleb vanematega. 
Vajadusel pakub klubi ka parandusõpet, tagamaks, et mängijad oma klassides 
maha ei jääks. Pärast lõpetamist otsustavad mõned mängijad osaleda erialases 
koolituses, mille jaoks koordinaator pakub ka abi ja rahastamist. 

 

FK Austria Wien teeb koostööd Viini pallispordi keskkooliga 
(“Ballsportgymnasium”), mis on mõeldud noorematele eliit-pallispordisportlastele, 
pakkudes paindliku treeninggraafikut ja reisimist vastavalt koolitundide aegadele. 

 

Teiste klubide kohta ei leitud teavet topeltkkärjaari strateegiate kohta. 
 

3. Kas teie riigis on sportlaste topeltkarjääride võrgustik ja kas saaksite seda üksikasjalikult 

kirjeldada? 
 

VÖN on Austria noorte kõrgjõudlusega spordimudelite Austria liit. See ühendus 
ühendab kõiki “noorte talentide tippkeskusi” (“Nachwuchskompetenzzentren”) ja 
“spetsiaalseid spordikoolide mudeleid”. 15 keskust üle kogu riigi võimaldavad 14–
19-aastastel üliõpilassportlastel kombineerida oma haridust, et oma sportlikku 
potentsiaali õigesti arendada. VÖNi fookuses on sportlike talentide valimine, 
kvaliteedi parandamine, vastupanuvõime tagamine ja isiksuse arendamine edukate 
tippsportlaste edendamiseks tihedas koostöös föderaalvalitsuse (sport ja haridus), 
föderaalriikide, föderaalsete kutseliitude ja asjakohaste institutsioonidega. Praegu 
juhib VÖN üle 2500 andeka sportlase 58 erinevalt spordialalt.  

 http://www.nachwuchsleistungssport.at/de 
Kui sportlased on lõpetanud ühe VÖN-i pädevuse alla kuuluva kooli, võtab üle 
KADA, kes toetab neid kõrghariduse või tööotsinguil. 

 

KADA on Austria tippspordi topeltkarjääri ja ametialase integratsiooni institutsioon. 
 

 

https://www.redbullsalzburg.at/de/jungbullen/red-bull-akademie.html
https://www.tw1n.eu/about/
http://www.nachwuchsleistungssport.at/de
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KADA toetab tippsportlasi enne nende tippspordikarjääri, selle ajal või pärast seda, 
pakkudes professionaalset nõu, rea isikupäraseid haridusprogramme ja 
majandusvõrgustikku. Kaheksateist karjäärinõustajat töötab üleriigiliselt ja abistab 
sportlasi individuaalselt nende kahekordsel teel liikumisel. Selles osas ei paku 
KADA ainult olümpiaspordialasid ega valikut spordialasid. Organisatsioon töötab 
kõigi sportlastega 61 tunnustatud spordiliidust Austrias.  

 

KADA programm koosneb kahest teenusest: „karjääri arendamine“ ja 
„tööhõiveteenistus“. 

 
Karjääri arendamine 

 

Karjääriarendusteenuse eesmärk on 
eduka tippspordikarjääri, parima 
võimaliku kutse- / kõrghariduse ja 
tervikliku isikliku arengu ühendamine. 

 

KADA toetus algab talendikate 
sportlaste (peamiselt alates 15. 
eluaastast) toetamisest võistlusspordis. 
KADA sensibiliseerib ja nõustab noori 
sportlasi ja neid ümbritsevaid 
võrgustikke topeltkarjääri osas. 
Andekate sportlaste, nende vanemate, 
sporditreenerite ja spordiühinguteni 
jõudmiseks annab „KADA 
karjääriplaneerija“ digitaalset teavet 
kõigi olemasolevate haridusvõimaluste 
kohta, mis on spetsiaalselt loodud 
Austrias eliitsportlastele, alates 
põhikoolist kuni kõrghariduseni. 

 

Lisaks teeb KADA koostööd Austria 
eliitkoolidega. Nende koostöö raames 
tõstab KADA 

teadlikkust topeltkarjääri temaatikast ja 
toetab koole kui välist partnerit varajase 
hariduse või spordi katkestamise 
ennetamisel. 

 

KADAkadeemia asutati 2012. aastal, et 
pakkuda tippsportlastele kohandatud 
kombineeritud õppe koolitust 
kõrghariduse omandamiseks. 
KADAakadeemia asub Viinis 
(suvespordi sportlaste parimaks 
teenindamiseks), Salzburgis (suve- / 
talispordialad) ja Stamsis 
(talispordialad). 

 

KADA riikliku õpperaamistiku SLS 
raames on suur osa 
karjääriarendusteenusest pühendatud 
õpilassportlastele. Individuaalsel 
tasandil pakub KADA 
tippspordispetsiifilist nõustamist. 
Institutsionaalsel tasandil teeb KADA 
akadeemilise paindlikkuse 
süstemaatiliseks suurendamiseks 
koostööd paljude Austria avaliku ja 
erasektori ülikoolidega. 

 

Tööhõiveteenistus 
 

KADA tööhõiveteenistuse eesmärk on integreerida nii tippsportlased kui ka endised 
professionaalsed sporditreenerid praktikale ja püsivatele töökohtadele. See, kuidas 
KADA pääseb  ligi tööd otsivatele sportlastele ja sporditreeneritele, on Euroopas 
ainulaadne. Alates 2006. aastast teeb organisatsioon koostööd Austria riikliku 
tööhõiveametiga (AMS). See pole mitte ainult väike koostöö. Tegelikult on KADA AMSi 
ametlikult tunnustatud nõustamiskeskus. ” 

 
KADAt toetavad rahaliselt Austria spordiministeerium (BMKÖS) ja riiklik tööhõiveamet 
(AMS). See võimaldab kõigil osalemiseks sobivatel sportlastel saada tasuta teenus. 
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 https://kada.co.at/kada-sport-with-prospects/ 
Seitsme Austria Olümpiakeskuse võrgustik, mis pakub tippsportlastele 
professionaalseid treeningpaiku, meditsiinilist ja teaduslikku tuge ning psühholoogilist 
nõustamist, pakub koostöös KADA-ga ka karjäärinõustamisteenust. Seda võiks pidada 
ka kahe operaatori võrguks.d 

 

4. Kui paljud teie riigi spordiklubid viivad läbi DCA programme ja teenuseid ning kuidas 

teevad nad koostööd haridus- ja ärisektoriga? Kirjeldage palun DCA parimaid tavasid 

spordiklubi tasandil. 
 

Seal on mõned spordiklubid, mis pakuvad piiratud DCA-programme. Enamikul 
klubidel pole rahalisi vahendeid suuremahuliste programmide väljatöötamiseks ja 
vajalike võrgustike hooldamiseks ning seetõttu eelistavad nad oma sportlasi VÖNi 
ja KADA pakutavatest teenustest teavitada. 

 

Paljud klubid teevad koostööd ühe oma piirkonna VÖN-i võrgustiku kooliga ja 
julgustavad oma andekaid sportlasi selles koolis käima. Selline koostöö hõlbustab 
klubi ajaküsimuste lahendamist ja head suhtlust kooliga, eriti kui kõik sportlased 
käivad ühes koolis. Mõnes tippspordiklubis, nagu seda kirjeldatakse mõne teise 
jalgpalliklubi puhul, astutakse selles koostöös samm edasi, luues 
spordiakadeemia, kus sport ja haridus ühendatakse üheks terviklikuks ja ühtseks 
süsteemiks. Mõni eliitjalgpalliklubi teeb koostööd ka täiendõppeasutustega, et oma 
mängijatele rohkem haridusvõimalusi pakkuda. 

 

Kokkuvõttes pole ainult klubipõhised DCA programmid eriti levinud, sest need  
teemad saavad kaetud peamiselt väliste institutsioonidega nagu KADA ja VÖN. 

 
5. Millised poliitikavaldkondade eest vastutavad riigiasutused on teie riigis seotud DCA-ga 

(sportlaste topeltkarjäär)? Kas asjakohased ametiasutused on DCA-s välja töötanud ja 

riiklikud suuniseid ja järgivad neid, austades rahvusspordi eripära, haridussüsteemi ning 

kultuurilist mitmekesisust? Palun märkige oma riigi DCA mõned õiguslikud raamistikud, kui 

neid on. 
 

Austria spordiministeerium (BMKÖS) toetab ja rahastab VÖN-i ja 15 Austria 
“noorte talentide tippkeskust” (“Nachwuchskompetenzzentren”), samuti KADA-t, 
mis on tippspordi topeltkarjääri ja professionaalse integratsiooni institutsioon. 
Sportlaste topeltkarjääri reklaamimine on üks nende ametlikest missioonidest. 

 

Spordiministeeriumi rahastamisprogramm "Suure jõudlusega noorte spordi / 
topeltkarjääri arendamine" koosneb nii noorte talentide tippkeskusests 
(Nachwuchskompetenzzentren), spordikoolide erimudelitet kui ka nende 
võrgustikust, VÖN (“Austria noorte kõrgjõudlusega spordimudelite ühendus”) ja 
see on aluseks noorte talentide topeltkarjääri võimaldamiseks ja nende 
ettevalmistamiseks tippspordi eduks tulevikus. 

 https://www.bmkoes.gv.at/sport/nachwuchs/entwicklung.html 
 
 

 

https://kada.co.at/kada-sport-with-prospects/
https://www.bmkoes.gv.at/sport/nachwuchs/entwicklung.html
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Austria riigieelarves on kõik kulutused seotud mõõdetava tulemusega, milleni tuleb 
jõuda. 2018. ja 2019. aasta eelarve jaotises „17. alajaotus: avalikud teenused ja 
sport” on topeltkarjäär selgelt loetletud osana „tulemuseesmärgist 3: Austria (nii 
puuetega kui ka ilma) eliitsportlaste positsiooni viimine maailmatasemeni, 
kasutades vastavaid võimalusi. " Indeks 17.3.2 seab eesmärgiks, et kuni 2020. 
aastani peaks lõpetanute protsent võrreldes Austria kõrgtehnoloogiliste 
spordikoolide („Nachwuchskompetenzzentren”) ja erimudelite vastuvõtuga jõudma 
71% -ni. 2018. aastal oli 71% eesmärk juba saavutatud. Indeks 17.3.3 seab 
eesmärgi kuni 2028. aastani, mille kohaselt peab 45% kõrgetasemelise spordikooli 
(“Nachwuchskompetenzzentren”) lõpetajatest liituma sõjaväe, politsei või 
piirikontrolliga. 2018. aastal ületati eesmärk väärtusega 50%. 

 https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/wirkungsziele/ind  
nt.html 

 https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/1910  
18_Bericht-WO-2018-BF-144_1.pdf? 77txr3 
Föderaalse spordi rahastamise seaduse (Bundes-Sportförderungsgesetz) 
paragrahv 5. annab igal aastal „vähemalt 4 miljonit eurot üleriigilise tähtsusega 
asutuste edendamiseks spordi valdkonnas, eriti noorsooliste spordialadele, 
sporditeaduste valdkonnas , topelthariduse programmidele ” 

 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum mer = 
20009941 
KADA-d rahastab ka riiklik tööhõiveamet (AMS). KADA on AMS-i määratud 
nõustamiskeskus tippklassi sportlastele, kes otsivad tööd pärast oma 
sportlasekarjääri. 

 https://kada.co.at/berufliche-integration/ 

 
6. Milline on teie riigis DCA põhisuundade sisu, mis on põhieesmärgid, soovitused jne, 

näiteks spetsiifiline hariduskorraldus, autasustamise mehhanismid, rahalised hüvitised ja abi 

tippsportlaste töölevõtmisel? 
 

Eelarves loetletud riiklikud suunised ja föderaalne spordi rahastamise seadus 
kutsuvad üles tegutsema ja pakuvad rahastamist, kuid kumbki dokumentidest ei 
sisalda ühtegi konkreetset menetlust, mis on vajalik seal seatud eesmärkide 
saavutamiseks. See jätab KADAle ja VÖNile suure autonoomia. Institutsioonid 
saavad teha ise valikuid, kuidas eesmärke saavutada ja milliseid programme ellu 
viia. KADA realiseeritud programme on kirjeldatud küsimustes 3 ja 8. 

 

Tippsportlaste tööle võtmine sõjaväes on suur osa suuniste täitmisest. See tava 
pakub ajutise  sõjaväelasena 150 ametikohta sõjaväeteenistuses ja 197 töökohta 
(sealhulgas 5 puudega sportlast). Sõjaväes olles teenivad sportlased palka ja neil 
on sotsiaalne kindlustus, samal ajal kui nad saavad oma aega kasutada oma 
spordi harrastamiseks. Programmis püsimiseks peavad nad vastama 
konkreetsetele tulemuslikkuse kriteeriumidele. 

 
 
 

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/wirkungsziele/index.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/wirkungsziele/index.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/191018_Bericht-WO-2018-BF-144_1.pdf?77txr3
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/191018_Bericht-WO-2018-BF-144_1.pdf?77txr3
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009941
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009941
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009941
https://kada.co.at/berufliche-integration/
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7. Millised on teie riigi DC-programmi kaasamise kriteeriumid sportlase jaoks? Millisel 

asutusel on õigus määratleda sportlane eliidina? 
 

KADA avaldab oma sobivuskriteeriumid (nad kasutavad tippsportlaste määratlust, 
mille on välja töötanud Bundes-Sport GmBH). Sportlane saab taotleda kahte suurt 
teenust (topeltkarjäär, ametialane integreerimine), kui need vastavad ühele 
järgmistest kriteeriumidest: 

 

INDIVIDUAALNE SPORT 

Topeltkarjäär, professionaalne integratsioon 

· Rahvuskoondise staatusega sportlased 

· Sõjaväesportlased 

· Sportlased, kelle föderatsioon / klubi saadab neid ahvusvahelistele võistlustele 

MEESKONNA SPORT 

Topeltkarjäär 

· Rahvuskoondis (A-koondis, U18-U23) 

· 1. Bundesliga 

· 2. Bundesliga (kui profesionaalne) 

Professionaalne integratsioon 

· Rahvuskoondis (A-koondis, U23) 

· 1. Bundesliga 

· 2. Bundesliga 

JUUNIOR sportlased 
 

Topeltkarjäär: 

Austria noorte talentide tippkeskuste ja 1. erimudeli sportlased 

Lõpuklassis ning spordikarjääri jätkamise valivad sportlased 

Topeltkarjäär, professionaalne integratsioon 

Juunioride Euroopa või maailmameistrivõistlustel 

osalevad sportlased 

Noorte olümpiamängudel ja EYOFil osalejad 

Juunioride rahvuskoondiste sportlased (alates U18-st) 

PARA SPORT 

Rahvuskoondise staatusega puuetega sportlased (kõrgeim klass) 
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Sõjaväe tippspordiprogrammiga liitumiseks peab sportlane täitma erinevate 
spordialade jaoks erinevaid kriteeriume. Kriteeriumid sõltuvad avatud 
ametikohtade arvust ja teiste taotlejate tulemustasemest. Igal juhul peab sportlasel 
olema rahvuskoondise staatus ja ta peab olema oma distsipliini 50 parema seas. 

 

8. Kas teie riigis on olemas isikupärastatud ning paindlikud haridusvõimlaused DCA 

jaoks, et toetada kesk- ja kõrghariduses õppivaid sportlasi? 
 

Koos “noorte talentide tippkeskustega” (“Nachwuchskompetenzzentren”) ja 
“spetsiaalsete spordikoolimudelitega” pakub VÖN paindlikku haridust enam kui 
2500 andekale sportlasele 58 erinevalt spordialalt vanuses 14–19 aastat. Seda 
mudelit kirjeldati varem. 

 

KADA pakub sportlastele erinevaid haridus- ja treenimisvõimalusi, mis sobivad 
kõige paremini individuaalsete vajadustega. See hõlmab võimalust saada ülikooli 
sisseastumistunnistus, mille saab läbida koos sportlaskarjääriga, kasutades 
selleks KADA pakutavaid ettevalmistuskursusi Berufsreifeprüfungi (BRP) jaoks. 
“Berufsreifeprüfung” on seaduslikult tunnustatud täieõiguslik keskhariduse diplom, 
mis võimaldab õpilastel õppida Austria ülikoolides. 

 

 https://kada.co.at/berufsreifepruefung-im-leistungssport/ 
Lisaks pakub KADA SLS-programm (“Studium Leistung Sport” = “Study 
Performance Sport”) õpilassportlastele paindliku haridustee. Laiemate 
haridusvõimaluste pakkumiseks peab KADA koostööd enamiku riigi suuremate 
ülikoolidega, sealhulgas Viini ülikooliga. Koos partnerülikoolidega töötab KADA 
välja mudelid, kuidas üliõpilassportlasi kõige paremini toetada ja õpingutele 
ülikoolide seadusandluse raames paindlikkust lisada. Programm sisaldab 
individuaalset tuge õppevalikul kuni semestri planeerimiseni, mis on kohandatud 
vastava koolitus- ja võistlusprogrammiga. 

 https://kada.co.at/studium-leistung-sport/ 
Teine võimalus on MBA kursus "Ärijuhtimine ja sport", mis on korraldatud ajast 
ja asukohast sõltumatult ning mida pakutakse kaugõppekursusena, kus on ainult 
kuus osalemisetappi. Uuendusliku MBA kursuse algatas „Österreichische 
Sporthilfe” („Austria spordiabi”) ja see on Burgenlandi Rakendusteaduste Ülikooli 
Austria Juhtimisinstituudi täiendõppe kursus. Selle korraldaja on Fokus: Zukunft, 
organisatsioon, mis asutati selle kursuse läbimiseks ja sportlastega õpingute ajal. 
MBA on suunatud nii aktiivsetele ja endistele sportlastele kui ka spordisektoris 
töötavatele inimestele. Õpingute kestus on 18 kuud. „Sporthilfealso pakub sellele 
MBA-le ka stipendiume. 

 https://www.sporthilfe.at/foerderung/sport-karriere/  
http://www.fokus-zukunft.at/ueber-uns/ 

(„Österreichische Sporthilfe” on mittetulunduslik ja sõltumatu organisatsioon. Oma 
rahalise ja moraalse toetuse kaudu annab see olulise panuse tippsportlaste 
sotsiaalsesse turvalisusse. Toetusi antakse mittebürokraatlikult ning need pole 
seotud konkreetse eesmärgiga. Ühing täidab oma missiooni 

 
 

https://kada.co.at/berufsreifepruefung-im-leistungssport/
https://kada.co.at/studium-leistung-sport/
https://www.sporthilfe.at/foerderung/sport-karriere/
http://www.fokus-zukunft.at/ueber-uns/
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ilma riigi toetusteta. Rahastamine toimub eranditult kestliku partnerluse kaudu 
äriringkondadega, heategevusürituste ja rahakogumisega. 

 https://www.sporthilfe.at/ueber-uns/der-verein/) 

 
9. Kas teie riigis on osakondadevaheline asutus, mis tagab andekate ja tippsportlaste, 
sealhulgas endiste sportlaste, koostöö, koordineerimise ning topeltkarjääripoliitika eduka 

rakendamise ja jälgimise? Kui jah, siis millised ja mida nende praegune tegevus praktikas 

hõlmab. 
 

Spordiministeerium on kõrgeim kontrollorgan. Valitsuse topeltkarjääri poliitikat 
viivad ellu peamiselt VÖN ja KADA. Spordiministeeriumile aru andes tagatakse, et 
poliitikat järgitakse õigesti. Ministeerium jälgib ja kontrollib kõiki tema rahastatavaid 
organisatsioone. 

 

KADA jälgib üksikasjalikult ka aktiivsete ja endiste sportlaste kandjateid. 
 

10. Millist poliitikat teie riigi DCA-ga vastutavad ametiasutused veel välja töötavad ja mida 

sisaldab nende tegevuskava ajavahemikuks 2020–2022? 
 

ÖVP ja Roheliste praegune valitsus on lisanud oma valitsemisprogrammi 
aastateks 2020-24 tegevuskava. Ametlikus dokumendis on loetletud järgmised 
punktid: 

 

Spordi individuaalse ja struktuurilise rahastamise hindamine tippspordis 
 

Suure jõudlusega spordikoolide eksperimentaalsete koolimudelite üleviimine II 
keskkooli üldtunnustatud standardmudelisse 

 
Kõrgefektiivsete I keskastme spordimudelite väljatöötamine igas maakonnas 

 

Võistlusspordi ja õpetajaameti vahelise seose edasiarendamine 
 

Tööpakkumiste edasiarendamine tippsportlastele ning avaliku teenistuse 
kvalifitseeritud treeneritele 

 
Süstemaatiline koordineerimine konkurentsivõimelise sportlasekarjääri peamiste 
edutegurite vahel: suure jõudlusega spordikool ja haridussüsteem / sportlik tugi 
klubis ja ühenduses / personaalne tugi treeningkeskkonnas / järgnev töötamine 
sõjaväes, politseis, piirikontrollis ja kehalises kasvatuses / Olümpia- ja suure 
jõudlusega spordikeskus tippspordis 

 

 https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die- bundesregierung / 
regierungsdokumente.html 
Konkreetsed tegevused seoses sportlaste topeltkandjaga viiakse läbi 
spordiministeeriumi poolt koos VÖN-i ja KADA-ga. 

 
 
 
 
 

https://www.sporthilfe.at/ueber-uns/der-verein/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
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11. Kas riiklikul tasandil on olemas õpilassportlaste, nende karjääritee ja tööhõive 

seiresüsteem ning kui jah, siis selgitage selle peamisi omadusi.  
 

Jah, KADA kogub oma programmis väga täpseid andmeid sportlaste karjääriteede 
ja tööhõive kohta. Neil on andmebaas, mis sisaldab teavet kõigi nende sportlaste 
kohta, kellega nad mõnda aega koostööd tegid, ning uurivad regulaarselt järelinfot 
programmist edukalt lahkunud sportlaste olukorra kohta. 

 

Näiteks on KADA teenindanud 2019. aastal 528 sportlast, kellest 331 kasutas 
õppimiseks SLS-i programmi, 82 lõpetas keskhariduse diplomi 
„Berufsreifeprüfung“ ja 62 on töötanud adekvaatsel töökohal. Neist 21 töötab 
avalikus teenistuses, 20-l on spordialane töökoht, 5-l tööstus- või 
tehnoloogiavaldkonnas, 4-l teenindussektoris ja 12-l on paigutatud mitmetesse 
muudesse valdkondadesse. 

 

12. Kas teie riiklikus DCA poliitikas on kvaliteedi hindamise protseduure ja kui jah, siis 

selgitage neid. 
 

Jah, KADAt kontrollivad sõltumatud asutused nende tulemuslikkuse / väljundi ja 
rahalise taseme osas. 

 

Spordiministeerium kontrollib jõudlust / väljundit. KADA peab esitama tõendi selle 
kohta, et eesmärgid, mille poole nende saadud rahalised vahendid suunati, olid 
täidetud. 

 

Bundessport GmBH (Federal Sport Ltd.) tegutseb kogu valitsuse spordiraha 
audiitorina Austrias ja kontrollib KADA-d rahalisel tasandil. 

 

13. Kas teie rriiklikud spordialaliidud / -asutused tegutsevad eliit-sportlaste nimel ning 

pakuvad neile teenuseid ja tuge ? Millised liidud seda teevad ja kuidas täpsemalt? 
 

Enamik spordialaliite julgustab oma noori tippsportlasi kasutama VÖN-i 
spordikoolide ja tippkeskuste pakutavat haridussüsteemi. See süsteem võimaldab 
föderatsioonidel ja klubidel teha koostööd koolidega, et saavutada tipptasemel 
sport ja haridus. Süsteem on loodud võimaldama sportlastele nii palju paindlikkust, 
kui on vaja edukaks karjääriks oma spordialal. 

 

Siin on mõned näited selle kohta, mida mõned spordialaliidud teevad.  
 

Austria jalgpalliföderatsioonil on pidev kontseptsioon, mis saadab nende 
sportlasi noorest east kuni professionaalse karjäärini. 10–12-aastased saavad 
liituda ühe 28-st föderatsiooni (LAZ) regionaalsest treeningkeskusest talentide 
arendamiseks. Pärast seda tutvustatakse parimatele mängijatele ühte riigi 12 
klubiakadeemiast või spetsiaalset naisteakadeemiat, kus nad suunatakse 
professionaalse karjääri poole. Iga 
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Selle süsteemi struktuuri eesmärk on arendada võimalikult häid mängijaid, 
tagades samal ajal spordikoolidega aktiivse koostöö abil ka kvaliteetne haridus. 
Parimaid eliitmängijaid jälgitakse “projektis 12”, mis on terviklik tugisüsteem, mis 
pakub mängijatele personaalset nõustamist ja võimaldab hõlpsat suhtlemist 
klubide, koolide, lapsevanemate, föderatsiooni ja muude sidusrühmade vahel. 

 

Austria suusaliidul on oma tippsportlaste hea hariduse tagamiseks mitmeid 
koostöösuhteid ja programme. Esiteks on Austrias palju koole, mis keskenduvad 
eraldi talispordialadele, sealhulgas AHS, HS, tehnikumid, kutsekoolid nagu Stams, 
Saalfelden, Schladming, Eisenerz jne, kes teevad koostööd suusaliiduga. Lisaks 
teeb föderatsioon aktiivset koostööd KADA, WIFI (Austria majandusarengu 
instituut) ja meditsiinivaldkonnas meditsiinitöötajate kutseõppekeskuse AZW 
Innsbruck’iga. Kogu koostöö on hästi välja kujunenud ja koos pakuvad nad 
huvitatud sportlastele väga laia valikut võimalusi. 

 

Austria Kergejõustikuliit on Forum: Zukunft juhtiv partner, kes on varem 
kirjeldatud MBA kursuse "Ärijuhtimine ja sport" korraldaja. Samuti reklaamivad nad 
oma veebisaidil regulaarselt KADA tegevust, kuid neil pole oma programmi. Paljud 
nende sportlased õpivad ülikoolides KADA SLS-programmi kasutades. 

 

Austria tenniseliit toetab ja soovitab sportlasi nende topeltkarjääri  mudeli 
valimisel. Eriti propageerivad nad Ameerika mudelit (kolledži stipendium) ja Austria 
sõjaväe spordiprogrammi. Neil on SMARTHLETE (www.smarthlete.com) ja 
MONACO SPORT (www.monaco-sportstipendium.de) partneritena, et aidata 
nende sportlastel leida õige kolledž. 

 

Austria võimlemisliidul on partnerlus KADA ja VÖN-iga. Nemad 
soovitavad oma sportlastel kasutada olemasolevaid topeltkarjääri struktuure. 

 

Spordiklubide 3 katusorganisatsioonil (ASKÖ, ASVÖ ja Sportunion) on 
mitmesuguseid “Bundessport GmBH” rahastatud koostööprojekte, kus noored 
sportlased, potentsiaalsed tulevased eliitsportlased piirkondlikest 
valikmeeskondadest, saavad avastada professionaalse spordi erinevaid külgi (nt. 
jõudlusdiagnostika või täiendkoolituskeskused), et tutvustada neile 
kõrgetasemelist sporti ja aidata neil orienteerumisprotsessis. Nende programmide 
sportlasi värvavad klubid ja spordialaliidud. 

 

14. Kas orienteerumisspordi liitudel või teistel spordialaliitudel on teie riigis DCA eripoliitika 

ja tavad ning kas spordiklubisid on nendest algatustest teavitatud? 
 

Orienteerumisspordi föderatsioonil ei ole ühtegi topeltkarjääri programmi ega 
poliitikat (küsitletud sportlaste ei saanud ma föderatsiooni päringule mingit 
vastust) 

 

Muud spordiföderatsioonid: vt ülalt 13. küsimust. 
 
 

http://www.smarthlete.com/
http://www.monaco-sportstipendium.de/
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15. Kui palju on teie riigis orienteerumisspordi tippsportlasi ja millistest 

orienteerumisklubidest? 
 

Rahvuskoondis koosneb 16 sportlasest, kellest 3 kuuluvad “A1, maailmaklassi 
gruppi” (Ursula Kadan, Robert Merl, Gernot Ymsén), 6 kuuluvad “A2, maailmakarika 
gruppi” (3 meest, 3 naist) ja 7 kuuluvad B-gruppi (3 meest, 4 naist). 

 

Juunioride rahvusmeeskonnad U18 (6 mees, 5 naist) ja U20 (5 mees, 4 naist) 
arvestatakse ka tippsportlastena. 

 
 

A1 ja A2 sportlaste klubid: 

Ursula Kadan: OC Fürstenfeld 
Gernot Ymsén: HSV Pinkafeld, OK Pan-Kristianstad 
(SWE)Robert Merl: ASKÖ Henndorf 
Mathias Peter: OLC 
Graz Laura Ramstein: 
OLC Graz Anja Arbter: 
NF Wien 
Matthias Reiner: Naturfreunde Villachi orienteerumine, Tampereen Pyrintö 
(FIN) Matthias Gröll: OLC Graz 
Anna Simkovics: OLC Wienerwald, Ulricehamns OK 

(SWE)  http://www.oefol.at/kaderathleten/ 

16. Palun intervjueerige vähemalt kahte oma riigi orienteerumisspordi tippsportlast DCA 

programmide ja teenuste vajalikkuse ning nende isikliku kogemuse kohta DCA valdkonnas, 

samuti soovitused. Kui paljud neist orienteerujatest on professionaalid? 
 

Austrias pole orienteerumises profisportlasi. 
 

1. intervjuu: 

Kooliajal ei kasutanud esimene intervjuupartner VÖN-i spordikoole ja tippkeskusi, ta 
käis tavalises keskkoolis (“Gümnaasium”). Ta suutis ühendada koolituse ja regulaarse 
hariduse ilma topeltkarjääri organisatsioonide toetuseta. Ta kinnitab, et see töötas tema 
jaoks hästi, sest pärastlõunase treeningu sai pärast kooli hõlpsasti teha. Pärast kooli 
lõpetamist tegi ta kohustusliku 6-kuulise ajateenistuse, kus teda toetasid spordikarjääris 
sõjaväelased. Sõjaväe tippspordi sektsiooni valitud 150 värvatu seast viidi ta pärast 
sõjalist baaskoolitust üle sõjaväe spordikeskusesse (HSZ), kus ta sai oma spordiga 5 
kuud professionaalselt tegeleda. 

 
Pärast kuuekuulist teenistust õppis ta Graz’is ärijuhtimist. Õpingute ajal ei kasutanud ta 
ühtegi KADA pakutavat teenust, kuna ta ei teadnud nende olemasolu (KADA oli sel ajal 
üsna uus). Tal õnnestus ajaprobleemid vastavate professoritega individuaalselt 
lahendada ja sellega ei olnud palju vaeva (ehkki ta tunnistab, et tunneb teisi sportlasi, 
kellel oli selles osas probleeme ja ilmselt oleks olnud abi organisatsiooni toetusest). 

 
 
 

http://www.oefol.at/kaderathleten/
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Nüüd töötab ta täiskoormusega sõjaväes nende spordiprogrammis ja jätkab sõjaväetöö 
kõrvalt osakoormusega õppimist. Ta rõhutab asjaolu, et sport on tema esimene 
prioriteet, kuna see on töö, mille eest ta palka saab, ja õpingud kulgevad kõrvuti, nagu 
iga teise töö puhul. 

 

Ta väidab, et oma olukorras polnud tal vajadust täiendavate topeltkarjääri programmide 
järele, kuid mõned tema eakaaslased oleksid sellest kasu saanud. Ta ei teadnud 
KADA-st ja nende teenustest, kuid kuna ta saab sõjaväe meetmetest kasu, sai ta ilma 
selleta hästi hakkama. Ta usub, et sportlased, kes pole sõjaväe teenistuses, võivad 
KADA teenustest palju kasu saada ja ütles, et edastab selle teabe raskustes 
eakaaslastele, kes ei pruugi sellest teadlikud olla. 

 

Kui temalt soovitusi küsiti, soovitas ta paindlikumat juurdepääsu olemasolevatele 
kursustele (nt meditsiin: 50% vähem kohalolekut vastutasuks õpingute kestuse 
kahekordistamise eest) kui et uusi kursusi juurde saada. 

 

2. intervjuu: 
 

Teisel intervjuupartneril olid esimesega sarnased kogemused. Ta läks tavalisse 
keskkooli (“Gümnaasium”), spordile erilist tähelepanu pööramata. Oma koolis korraldas 
väga motiveeritud õpetaja, kes oli ka orienteerumistreener, oma õpilastele regulaarselt 
klassiväliseid tegevusi ja võistlusi. See on põhjus, miks ta spordiala avastas ja sellest 
kinni pidas ning ta rõhutas just selle treeneri tähtsust oma karjääri varases arengus. 

 

Pärast kooli tegi ta ka kohustusliku 6-kuulise ajateenistuse Seebesteini 
sõjaväespordikeskuses, mida pikendati lõpuks aastani, mille jooksul sõjavägi toetas 
teda ja ta sai oma sporti täiskohaga harrastada. Sel ajal sõjaväes olnud 
orienteerumissportlased paiknesid täiskohaga Seebensteinis, mis ei võimaldanud tal 
mujal riigis õppida. 

 

Seejärel otsustas ta lahkuda programmist kolmeks aastaks ning läks Grazi 
tehnikaülikooli õppima, mille jooksul ta jätkas oma sporti kõrgel tasemel, kuid ei saanud 
sõjaväest ega muust programmist toetust. Nad ei kasutanud KADA pakutavat SLS-i 
programmi, sest ühelt poolt suutis ta vastavate professoritega individuaalselt 
ajaküsimusi lahendada ja teiselt poolt polnud KADA-l partnerlust Grazi tehnikaülikooliga, 
kus ta tahtis õppida. Ta oleks olnud huvitatud topeltkarjääriprogrammi toetusestt, kuid 
ükski olemasolevatest ei vastanud tema vajadustele. Ta arvab, et teoreetiliselt on 
programmidest palju abi, kuid praktikas sobivad need vaid piiratud arvu sportlaste 
vajadustega. 

 

Seejärel naasis ta sõjaväe spordiprogrammi juurde, kus ta töötab siiani. See oli võimalik 
uue määruse tõttu, mis lubas sportlastel suurema osa ajast valida endale treeningpaik 
ja viibida Seebensteinis vaid ühe päeva nädalas, mis võimaldab tal jätkata õpinguid 
Grazis koos sõjalise spordiprogrammiga. Siiski, nagu esimese intervjuupartneri puhul, 
keskendub tema tähelepanu selgelt spordile. 
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See määrus, mis lubas sõjaväe orienteerumissportlastele erinevaid treeningpaiku, 
muutis programmi paljude sportlaste jaoks palju atraktiivsemaks, mis tõi kaasa suurema 
nõudmise programmis osalemise järele. 

 

Ta arvab, et Austrias saab palju rohkem teha, et aidata sportlastel oma topeltkarjääri 
juhtida, eriti mis puudutab ülikoolide sporti. Ta arvab, et kui ülikoolid oleksid 
võistlusspordi peamised huvigrupid, nagu teistes Euroopa riikide (Hispaanias), siis oleks 
spordikarjääri ja akadeemilise hariduse ühendamine palju lihtsam, sest spordialal oleks 
palju kõrgem staatus akadeemilistes asutustes. 

 

Ta tunnistab DCA programmide tähtsust just selliste spordialade jaoks nagu 
orienteerumine, kus ainuüksi spordikarjäärist on peaaegu võimatu ära elada. 

 
 

17. Kas teie riigis on tava, et armee ja politsei kaasavad tipporienteerujaid 

sõjaväeteenistusse? 
 

Austria sõjaväelastel on tippsportlaste toetamiseks ulatuslik programm. 
 

Sõjavägi pakub eliitsportlastele töökohti, pakkudes sõjaväeteenistuses 150 
ametikohta ja ajutise sõjaväelasena 197 töökohta (sealhulgas 5 puudega 
sportlast). Sõjaväes olles teenivad sportlased palka ja neil on sotsiaalne tagatis, 
samal ajal kui nad saavad oma aja pühendada oma sportlaskarjäärile. Programmis 
püsimiseks peavad sportlased vastama konkreetsetele tulemuslikkuse 
kriteeriumidele. 

 

Kui soorituskriteeriumid ei ole enam täidetud, on sportlasel endiselt õigus karjääri 
edutamise perioodile, mille jooksul ta saab õppimiseks 80% palgast. Vähemalt 3 
aasta möödudes on sportlasel iga sõjaväeteenistuses oldud aasta eest õigus 4 
kuu pikkusele karjääri edutamisele (1 aasta 3-aastase teenistuse eest). 

 

5 Austria orienteerumissportlast on sõjaväe palgal (Ursula Kadan, Robert Merl, 
Mathias Peter, Matthias Reiner ja Gernot Ymsén). 

 

18. Tehke intervjuud tippsportlastega, kes kasutasid DCA teenuseid või osalesid DCA 
programmis, milline on nende isiklik kogemus DCA parendamise  eeliste ja vajaduse kohta. 

1. intervjuu: 
 

Minu intervjuupartner on 18-aastane korvpallur. Ta mängib rahvuskoondises ja käib 
ühes VÖN-i spetsiaalses spordikoolis (SLSZ Wien West). Kool kasutab proovib 
praktikaid, et valida andekad sportlased kooli ja programmis võetakse vastu ainult 
heade hinnetega õpilasi. 

 

Koolisüsteemil on hommikul treeninguteks määratud ajaraam, milles treeningute eest 
vastutavad koostööpartnerid igast spordialast. Kursused algavad alles pärast kella 
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11 ning pärastlõunased ja õhtused treeningud toimuvad neile vastavates klubides. 
Vähendatud koolitundide kompenseerimiseks on spordikooli õpilastel enne lõpetamist 
veel üks kooliaasta. Korvpalli koostööpartner on Viini korvpalliakadeemia, mida 
rahastab ja korraldab Viini korvpalliföderatsioon. 

 

Selle spordikoolide süsteemi eeliseks on lisaaeg treeninguteks ja akadeemia erinevate 
kvalifitseeritud treenerite individuaalsed treeningmeetmed ning reisimise paindlikkus. 
Negatiivsed küljed on peamiselt süsteemi rakendamisel. Suhtlus ühelt poolt klubide ning 
teiselt poolt kooli ja akadeemia vahel praktiliselt puudub. See viib akadeemias ja 
klubides läbiviidava treeningu koordineerimise puudumiseni, mis võib põhjustada 
ebaefektiivseid programme, taastumisaja puudumise ja ületreenimise. Selles 
konkreetses olukorras on selge vajadus parandada kõigi sidusrühmade suhtlemist ja 
koordineerimist. 

 

Sellegipoolest on tema spordikooli kogemus aidanud tal kaasa sportlikule ja 
hariduslikule arengule ning võimaldab tal oma sporti kõrgel tasemel harrastada, 
saavutades kõrghariduse: noores eas mängib ta Austria kõrgeimas rahvaliigas ja 
juunioride rahvuskoondises ja aasta pärast jätkab ta kõrghariduse omandamist 
Ameerika Ühendriikide kolledžis. 

 
 

2. intervjuu: 
 

Minu teine intervjuupartner on kergejõustiku tippsportlane, kes on spetsialiseerunud 
tõkkejooksule. Tal on rahvuskoondise staatus. Ta käis keskkoolis spetsiaalses 
spordiklassis (“Gümnaasium”). Seejärel omandas ta Viini ülikoolis spordi- ja 
füüsikaõpetuse hariduse ning alustab nüüd õpetajatööd ühes VÖNi võrgustiku 
spordikoolis. Viini ülikool julgustab tippsportlasi, kes soovivad õppida, ja pakub semestri 
väga paindlikku planeerimist. Nii sai ta läbida ainult need kursused, mis sobivad tema 
treeningkavasse ja lõpetada kraad pikema aja jooksul. Koolitundidest ta palju puuduma 
ei pidanud, sest enamik rahvusvahelisi võistlusi toimub nädalavahetustel või 
argipäevade õhtutel. KADA ei olnud seotud tema topeltkarjääri juhtimisega, sest ta 
hindas praktilist õppemeetodit, mille ta sai osalemise kaudu läbitud kursustel. Ta ei 
vahetaks ülikoolis viibimist kompenseeriva töö või veebikursuse vastu, sest arvab, et 
jääks oma hariduse mõnest olulisest aspektist niiviisi ilma. 

 

Mõned tema eakaaslased läbivad 8. küsimuses kirjeldatud MBA-kursuse "Ärijuhtimine 
ja sport" ning on oma valikuga rahul. Sellegipoolest eelistab ta sellele MBA kursusele 
rahvusvaheliselt tunnustatud akadeemilist kraadi. Teised osalevad KADA pakutavas 
SLS-programmis ja saavad sama kraadi kui tema, kuid jäävad ilma paljudest kursustel 
tavaliselt sisalduvatest praktilistest tundidest. Tema tagasiside topeltkarjääri 
programmide kohta jätab mulje, et need on mõnele sportlasele hea variant, kuid selline 
haridus ei võrdu kunagi tavalise akadeemilise haridusega. 
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Kergejõustikuliit pakub ka rahvuskoondise staatuses olevatele sportlastele väikest 
rahalist toetust, eriti võistlustele sõitmiseks. 

 
 

19. Analüüsige palun dokumente, tavasid ja intervjuusid ning tehke soovitusi 

DCA kohta klubi tasandil. 
 

Austrias on raske anda soovitusi sportlaste topeltkarjääride kohta 

klubi tasandil  kahel põhjusel: 
 

Ühelt poolt pole enamikul klubidel rahalisi vahendeid topeltkarjääride 
kvaliteetsete programmide loomiseks, eriti orienteerumises. Ainult suuremate 
rahaliste võimalustega klubid, eriti jalgpalliklubid, saavad endale lubada 
topeltkarjääride programmide väljatöötamist (nt Red Bull Salzburg). 

 

Teisalt pakuvad asutused VÖN ja KADA ning teisedki palju teenuseid 
sportlastele kõikvõimalikelt erinevatelt spordialadelt, sealhulgas 
orienteerumises. Selle tagajärjel pole klubidel vajadust oma programme välja 
töötada. Pigem peaksid nad oma sportlasi teavitama KADA pakutavatest 
teenustest ning hoidma nendega head koostööd ja suhtlust. 

 

Selles aruandes kogutud teabe kokkuvõtteks peab klubipõhine topeltkarjääri 
programm Austrias vastama ühele põhikriteeriumile: klubide ja sportlaste 
rahalised kulud peavad olema väga madalad. 

 

Kuigi sportlastel on olemas võimalus jätkata akadeemilisi õpinguid avalik-õiguslikes 
ülikoolides koos KADA SLS-programmiga, peaks klubipõhine programm olema  
siiski suunatud spetsiaalselt sportlastele, kes ei otsi akadeemilist kraadi. 
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2. uuringu aruanne - 
Põhja-Makedoonia 

 
2 UURING: Eesmärk on uurida, tuvastada, edendada ja jagada noorte sportlaste ja 
treenerite DC (topeltkarjääri) häid tavasid, tuginedes EL-i klubi-, haridus- ja 
treeningprogrammidele. 

 

1. Kui palju on teie riigis spordiklubisid ja millised on spordisaavutuste poolest kümme kõige 

edukamat spordiklubi? 
 

Kokku on riigis 60 fspordiliitu ja 1,705 klubi, selgub Noorte- ja Spordiameti 
kodulehel olevast teabest. 

 Link: http://iss.mk/клубови/?fbclid=IwAR0UFu76bvM8MQ- 
GqDOCjcptK9LguOEUFz3l7Db9WcEBMWxNQFxOKfXjg5U 

 

 
10 edukamat spordiklubi: 

 

1. Käsipalliklubi Vardar 
 

2. Käsipalliklubi Metalurg 
 

3. Korvpalliklubi MZT 
 

4. Jalgpalliklubi Vardar 
 

5. Jalgpalliklubi Shkendija 
 

6. Jalgpalliklubi Renova 
 

7. Käsipalliklubi Eurofarm 
 

8. Käsipalliklubi Pelister 
 

9. Autode võidusõiduklubi Stefanovski 
 

10. Kergejõustikuklubi Delta 
 

2. Kas neil spordiklubidel on sportlaste topeltkarjääri osas programme ja strateegiaid? Palun selgitage. 
 

Nendel spordiklubidel pole praegu topeltkarjääri programme ega strateegiaid! 
 

Individuaalspordialade sportlased registreeruvad suurema tõenäosusega 
ülikooli kui võistkonnaspordi sportlased. Tavaliselt on see tingitud sellest, et 
meeskonnaspordi mängijad teenivad rohkem raha ja saavad regulaarset 
kuupalka ning pole oma tuleviku pärast sel konkreetsel hetkel mures. 

 
 

http://iss.mk/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8/?fbclid=IwAR0UFu76bvM8MQ-GqDOCjcptK9LguOEUFz3l7Db9WcEBMWxNQFxOKfXjg5U
http://iss.mk/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8/?fbclid=IwAR0UFu76bvM8MQ-GqDOCjcptK9LguOEUFz3l7Db9WcEBMWxNQFxOKfXjg5U
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3. Kas teie riigis on sportlaste topeltkarjääride võrgustik ja kas saaksite seda 

üksikasjalikult kirjeldada? 
 

Kahjuks ei leidnud me riigis olemasoleva DC võrgu kohta teavet. On kirjalikke 
tõendeid selle kohta, et terminit topeltkarjäär kasutatakse esimest korda 
avalikult 2016. aastal. Kehakultuuri-, spordi- ja terviseteaduskonnas toimus 
temaatiline arutelu, mis käsitles olukorra analüüsi rahvuslike spordialaliitude 
professionaalsete töötajatega. riigis. Põhirõhk pandi spordi hariduse, korralduse 
ja tegevuse arengukomponentide ettepanekutele. Nad jõudsid järeldusele, et 
ühiskond peab silmitsi seisma tänapäevaste mõistetega ja uuendama 
haridussüsteemi. 

 

Mõiste DC mainiti sellel konkreetsel arutelul järgmiselt: „Meie eesmärk on 
pakkuda meie noortele sportlastele tingimused edukaks topeltkarjääriks, 
pakkudes neile tingimusi edukaks spordikarjääriks ja valmistades neile samal 
ajal ruumi ametialaseks karjääriks.” 

 

4. Kui paljud teie riigi spordiklubid viivad läbi DCA programme ja teenuseid ning kuidas 

teevad nad koostööd haridus- ja ärisektoriga? Kirjeldage palun DCA parimaid tavasid 

spordiklubi tasandil. 
 

Eelmisel aastal (2019. aastal) osales jalgpalliklubi esmakordselt meie sarnase 
topeltkarjääri arendamise EL-i projektis. Sel aastal algab kaheaastane karjääri 
arendamise projekt, kus jalgpalliliit on projektipartner. Meie klubi on riigis 
kolmas klubi, kes osaleb selleteemalises projektis. 

 

5. Millised poliitikavaldkondade eest vastutavad riigiasutused on teie riigis seotud DCA-ga 

(sportlaste topeltkarjäär)? Kas vastavad ametiasutused on DCA-s välja töötanud riiklikud 

suuniseid ja jägivad neid, austades rahvusspordi eripära, haridussüsteemi ning kultuurilist 

mitmekesisust? Palun märkige oma riigi DCA mõned õiguslikud raamistikud, kui neid on. 
 

DCA eest vastutav ametiasutus peaks olema noorte- ja spordiagentuur. On 
ainult üks dokument, mis sisaldab sõna topeltkarjäär. Selle dokumendi pealkiri 
on “Rahaliste vahendite jaotamise programm aastaks 2020.” 

 

Selle programmi ainus lõik, kus mainitakse terminit topeltkarjäär, on järgmine: „ 
10 000 eurot on eraldatud projekti konkreetsetele huvigruppidele: noored 
andekad sportlased, sportlaste valik, varajane spordialale spetsialiseerumine ja 
topeltkarjäär noortele sportlastele. ” 

 

Juriidilistes dokumentides ega avalikkuses ei ole topeltkarjääri mõistet selgitatud. 
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6. Milline on teie riigis DCA põhisuundade sisu, mis on põhieesmärgid, soovitused jne,  

näiteks spetsiifiline hariduskorraldus, autasustamise mehhanismid, rahalised hüvitised ja 

abi tippsportlaste töölevõtmisel? 

  

DCA kohta riigis pole veel riiklikke juhiseid. 
 

7. Millised on teie riigi DC-programmi kaasamise kriteeriumid sportlase jaoks? Millisel 

asutusel on õigus määratleda sportlane eliidina? 
 

Esialgu on vastutaval riiklikul föderatsioonil õigus määratleda sportlane eliidina. 
Kuid seda peab kinnitama noorte- ja spordiamet. 

 

8. Kas teie riigis on olemas isikupärastatud ning paindlikud haridusvõimalused DCA-le, et 

toetada kesk- ja kõrghariduses õppivaid sportlasi? 
 

Eriti mitte. Nimelt, kui õpilane on andekas spordiinimene, küsib ta suurema osa 
ajast luba osalise koormusega õpilasena koolis / ülikoolis käia. 

 

9. Kas teie riigis on osakondadevaheline asutus, mis tagab andekate ja tippsportlaste, 

sealhulgas endiste sportlaste koostöö, koordineerimise ning topeltkarjääripoliitika eduka 

rakendamise ja jälgimise? Kui jah, siis millised ja mida nende praegune tegevus praktikas 

hõlmab. 
 

Topeltkarjääriga seotud osakondadevahelisi organeid pole. 
 

10. Millist poliitikat teie riigi DCA-ga vastutavad ametiasutused veel välja töötavad ja 

mida sisaldab nende tegevuskava ajavahemikuks 2020–2022? 
 

Selle küsimuse kohta puudub teave. 
 

11. Kas riiklikul tasandil on olemas õpilassportlaste, nende karjääritee ja tööhõive 

seiresüsteem ning kui jah, siis selgitage selle peamisi omadusi. 
 

Makedoonia Vabariigis puudub üliõpilassportlaste, nende karjääriteede ja 
töötamise seiresüsteem. 

 

12. Kas teie riiklikus DCA poliitikas on kvaliteedi hindamise protseduure ja kui jah, siis 

selgitage neid. 
 

Puudub 
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13. Kas teie riiklikud spordialaliidud / -asutused tegutsevad eliit-sportlaste nimel ning 

pakuvad neile teenuseid ja tuge? Millised liidud seda teevad ja kuidas täpsemalt? 
 

Paljud föderatsioonid ei tunne terminit topeltkarjäär. Isegi need föderatsioonid, 
kes seda mõistet tegelikult tunnevad, ei paku tippsportlastele eriteenuseid. 

 

14. Kas orienteerumisspordi liitudel või teistel spordialaliitudel on teie riigis DCA 

eripoliitika ja tavad ning kas spordiklubisid on nendest algatustest teavitatud? 

Meie orienteerumisföderatsioonil pole endiselt nende algatuste osas erilist 
poliitikat ega tavasid. 

 

14. Kui palju on teie riigis orienteerumise tippsportlasi ja millistest 

orienteerumisklubidest? 
 

Orienteerumise tippsportlasi (mees- ja naissoost) on umbes 30, neist umbes 20 
on pärit OK Zlatovrv - Prilepist ja 10 Strumica linnast, OK Edelvajs ja OK 
Entuzijast. 

 

15. Palun intervjueerige vähemalt kahte oma riigi orienteerumissportlast DCA 

programmide ja teenuste vajalikkuse ning nende isikliku kogemuse kohta DCA valdkonnas, 

samuti soovitused. Kui paljud neist orienteerujatest on professionaalid? 
 

Esiteks pole Makedoonia Vabariigis elukutselisi orienteerumissportlasi, kui 
elukutseliste all mõtleme sportlasi, kes elatuvad ainult treenimise ja 
võistlemisega. Enamik meie riigi eliitorienteerujaid finantseerib end tavaliselt ise, 
välja arvatud mõned sportlased, kellele nende klubid või Orienteerumisliit 
maksavad rahvuskoondise esindamise eest suurtel meistrivõistlustel. 

 

Küsitlesime kahte Makedoonia orienteerumisspordi eliiti (ühte meest ja ühte 
naist) ning esitasime neile järgmised küsimused: 

 

1. Kas olete tuttav topeltkarjääri mõistega? 
 

2. Kas usute, et Makedoonia Vabariigis on vaja DCA programme ja teenuseid? 
 

3. Kas teil on DCA domeenis isiklikke kogemusi? 
 

4. Kas teil on sellega seoses soovitusi? 
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Vastuste kohaselt polnud keegi neist topeltkarjääri mõistega tuttav. Pakkusime 
neile selle kontseptsiooni kohta natuke põhiteavet ja mõlemad olid nõus, et selle 
harrastamine eliitsportlaste seas ja klubide tasandil oleks vajalik, sest see võib 
aidata sportlaste potentsiaalset edukat karjääri edendada samal ajal tagades 
neile, et nad saavad alustada uut karjääri pärast spordikarjääri lõppu. Teisisõnu 
võivad nad tunda end hästi, keskendudes 100% oma sporditegevusele, ilma et 
peaksid muretsema oma tulevikuväljavaadete pärast.  Seetõttu nõustusid 
mõlemad intervjueeritavad kindlalt, et DCA programmid ja teenused võiksid olla 
oluline osa nende eludest ja kuigi neil pole DCA valdkonnas isiklikke kogemusi, 
tunnistasid nad selle olulisust ja soovitasid selle kontseptsiooni tutvustada meie 
riigi orienteerujatele ning ka kõikidele teistele sportlastele, kuna see võib aidata 
kaasa sportlaste suurematele saavutustele (sportlased ei elaks ebakindluses, et 
pärast spordikarjääri lõppu on nad tööta ja see pakuks tugevamat motivatsiooni 
treenida ja saavutada rohkem, eriti kui nad on noored ja aktiivsed) ja parema 
elukvaliteedile saavutamisele (sportlasi ei unustata ning nad tunneksid end 
ühiskonnas tunnustatult ja austatult). Mõlemad intervjueeritavad tõid välja, et 
topeltkarjääri olemasolust teavitamine on eriti oluline individuaal spordialade 
puhul, sest sellised sportlased tavaliselt palka ei saa ning pärast spordikarjääri 
lõppu peavad nad omale leidma kindla töökoha. Erinevalt neist saavad 
meeskonnaspordi, nagu jalgpall, käsipall ja korvpall, sportlased palka ja nad 
võivad loota teatud kokkuhoiule, mida saab kasutada näiteks ettevõtte 
asutamiseks, kui nad otsustavad elukutseliste sportlastena pensionile jääda. 

 

 
 

16. Kas teie riigis on tava, et armee ja politsei kaasavad tipporienteerujaid  

sõjaväeteenistustesse? 
 

Armee ja politsei ei ole seotud ühegi orienteerumistegevuse ja võistlustega. 
 

17. Tehke intervjuud tippsportlastega, kes kasutasid DCA teenuseid või osalesid DCA 

programmis, milline on nende isiklik kogemus DCA parendamise eeliste ja vajaduste kohta. 
 

Meie teadmiste kohaselt pole ühtegi tippsportlast, kes oleks siiani olnud osa DC 
programmist. 
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18. Analüüsige palun dokumente, tavasid ja intervjuusid ning tehke soovitusi 

DCA kohta klubi tasandil. 

 
Akadeemiline 
tugi 

· Pikaajaline või avatud eksamisessioon 
· Individuaalsed õppekavad; 
· Ametlik kokkulepe riigiasutuste ja haridusasutustega; 
· Suhete haldamine õpetajatega; 
· E-õppe programmid; 

 

 
Sporditugi: · Stipendiumid; 

· Koolidele lähedal asuvad spordirajatised; 
· Spordivarustuse pakkumine; 
· Tugiteenused; 
· Meditsiiniline ja füsioloogiline tugi; 
· Erilised hüved; 

 

Spordijärgne karjäär: · Õpingute toetused; 

· Elustiili juhtimise teenused; 
 
 
 

Üldine: · Üldsuse teadlikkus topeltkarjääri kohta; 

· Õpetused ja soovitused topeltkarjääri kohta; 

· Vabatahtlik töö sportlastele; 
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2. UURINGU ARUANNE - RUMEENIA 
 

Compass uuringu küsimustik #2 
 

1. Kui palju on teie riigis spordiklubisid ja millised on spordisaavutuste poolest kümme 
kõige edukamat spordiklubi? 

 

8958 - osaleb riiklikus konkurentsisüsteemis 

7488 - on seotud Rumeenia föderatsioonidega 

Esimesed kümme edukaimat klubi: 

1 CSA STEAUA BUCURESTI 

2 CS DINAMO BUCURESTI 

3 CS POLITEHNICA CLUJ NAPOCA 

4 CSAM AMATTO BUDOKAN BUCURESTI 

5 ACS SHIN DAITOAKA BUCURESTI 

6 CS FARUL CONSTANTA 

7 CS UNIVERSITATEA CRAIOVA 

8 CS UNIVERSITAR STIINTA BUCURESTI 

9 CS RAPID BUCURESTI 

10 CS OTOPENI 

Kas neil spordiklubidel on sportlastele topeltkarjääri programme ja strateegiaid? 
Palun selgitage. 

Ei ole. 
 

2. Kui paljud teie riigi spordiklubid viivad läbi DCA programme ja teenuseid ning kuidas 

teevad nad koostööd haridus- ja ärisektoriga? Kirjeldage palun DCA parimaid tavasid 
spordiklubi tasandil. 

 

Puudub 
 

3. Millised poliitikavaldkondade eest vastutavad riigiasutused on teie riigis seotud DCA-ga 

(sportlaste topeltkarjäär)? Kas asjakohased riigiasutused on DCA-s välja töötanud riiklikud 
suunised ja järgivad neid, austades rahvusspordi eripära, haridussüsteemi ning kultuurilist 

mitmekesisust? Palun märkige oma riigi DCA mõned õiguslikud raamistikud, kui neid on. 
 

Riiklik spordiuuringute instituut oli Erasmus + projektis partnerluses 
“Topeltkarjääripoliitika ja -õppe piirkondlik keskus - DC4AC”. 
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Projekti eesmärk on aidata andekatel sportlastel ja tippsportlastel ühendada 
oma spordielu hariduse ja töökoha nõuetega, hõlbustada nende üleminekut 
spordilt tööturule ja panna neid ühiskonna arengusse veelgi rohkem panustama. 
Kõigi eeltoodute täitmiseks püüab projekt leida lahendusi, kuidas saada tuge 
riiklikelt ametiasutustelt, avalik-õiguslikelt asutustelt, haridusteenuse pakkujatelt, 
spordiorganisatsioonidelt, ettevõtetelt ja lõpuks sportlastelt endilt. 

 

DCA-s ei olnud välja töötatud riiklikke suuniseid, kuid DCA-ga seotult on 
rakendatud mõningaid EL suuniseid. 

 

                      http://dc4ac.eu/index.php/results 
  

4. Milline on teie riigis DCA põhisuundade sisu, mis on põhieesmärgid, soovitused jne, 
näiteks spetsiifiline hariduskorraldus, autasustamise mehhanismid, rahalised hüvitised ja 

abi tippsportlaste töölevõtmisel? 

 

Riiklikud suunised puuduvad. 
 

5. Millised on teie riigi DC-programmi kaasamise kriteeriumid sportlase jaoks? 
 

Abikõlblikkus puudub. 
 

Millisel asutusel on õigus määratleda sportlane 

eliidina? Riiklikud föderatsioonid. 

6. Kas teie riigis on olemas isikupärastatud ning paindlikud haridusvõimalused DCA-le, 

et toetada kesk- ja kõrghariduses õppivaid sportlasi? 
 

Rumeenias on 12 spordikavaga algkooli ja 82 keskkooli, kus andekatel 
sportlastel on võimalus sporti õppida ja harrastada. 

 

Spordihariduses: 
 

a) kooliharidus toimub reeglina alates põhiharidusest; 
 

b) õpilasi saab registreerida ainult konkreetsete oskuste testimise alusel; 
 

c) õppekavad on kohandatud selle hariduse eripäradega; 
 

d) erialade õppetöö toimub klassides, rühmades või individuaalselt vastavalt 
haridus-, teadus-, noorsoo- ja spordiministeeriumi kehtestatud kriteeriumidele; 

 

e) spordikeskkooli hariduse koolikavad vastavad seatud hariduseesmärkidele. 
 
 

http://dc4ac.eu/index.php/results
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Tulemusspordis võib kohalike avaliku halduse asutuste ettepanekul korraldada 
koolide inspektsioone. Kultuuri- ja Muinsuskaitseministeerium ja Haridus-, 
Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeeriumiga toetab kooliklubisid ja maakonna 
spordi- või kunstiprogrammiga integreeritud või täiendavad ülikoolieelsed 
haridusüksused. 

 

 (Legea 1/2011, vaadatud aadressil https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-
de-arta- si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011? dp = gq2tomrwgy2dq) 
Tavaliselt pole olümpiaspordi 10 parimat eliitsportlast pärast keskkooli haridust 
jätkamas. Nad peavad selles etapis valima spordi ja hariduse vahel. 
Kõrghariduse valinud sportlasi rahaliselt ei innustata ja enamik neist loobub 
oma sportlaskarjäärist. 

 

Haridusministeeriumi poolt keskkooli sportlastele pakutav rajatis on 
küpsustunnistuse eriseanss, mis toimub erineval perioodil kui riiklik 
küpsustunnistuse istungjärk. Seega võivad need sportlased, kellel on ametliku 
riikliku küpsustunnistamise ajal olulised võistlused, osaleda nendel keskkooli 
lõpueksamitel neid võistlusi vahele jätmata. 

 

 https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20d % 
2018.02.2019% 20% 28BAC% 20SPECIAL% 29.pdf) 
Mõnes kehakultuuri- ja spordiprofiilidele spetsialiseerunud ülikoolis on 
märkimisväärsete tulemustega sportlastele (st osalevad olümpiamängudel, 
saavutades maailmameistrivõistlustel 1.–8. koha või Euroopa meistrivõistlustel 
1.–6. koha) spetsiaalsed kohad, kus ei nõuta sisseastumiskatseid ja need on 
maksuvabad.  
 (Universitatea Transilvania Braşov, juurdepääs 

aadressilhttps://admitere.unitbv.ro/sustinem- performanta / olimpici-care-pot-fi-
admisi-fara-concurs.html) 

7. Kas teie riigis on osakondadevaheline asutus, mis tagab andekate ja eliitsportlaste, 
sealhulgas endiste sportlaste koostöö, koordineerimise ning topeltkarjääripoliitika eduka 
rakendamise ja jälgimise? Kui jah, siis millised ja mida nende praegune tegevus praktikas 
hõlmab. 

 

Ei ole. 
 

8. Millist poliitikat teie riigi DCA-ga vastutavad ametiasutused veel välja töötavad ja 
mida nende tegevuskava sisaldab ajavahemikuks 2020–2022? 

 

Puudub 
 

9. Kas riiklikul tasandil on olemas õpilassportlaste, nende karjääriteede ja tööhõive 
seiresüsteem ning kui jah, siis selgitage selle peamisi omadusi. 

 

Puudub 
 

10. Kas teie riiklikus DCA poliitikas on kvaliteedi hindamise protseduure ja kui jah, siis 

selgitage neid. 
 

 

https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-arta-si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgy2dq
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-arta-si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgy2dq
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-arta-si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgy2dq
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20din%2018.02.2019%20%28BAC%20SPECIAL%29.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20din%2018.02.2019%20%28BAC%20SPECIAL%29.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20din%2018.02.2019%20%28BAC%20SPECIAL%29.pdf
https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/olimpici-care-pot-fi-admisi-fara-concurs.html
https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/olimpici-care-pot-fi-admisi-fara-concurs.html
https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/olimpici-care-pot-fi-admisi-fara-concurs.html


 84 

Pojekt N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 
 

Puudub 
 

11. Kas teie riiklikud spordialaliidud / -asutused tegutsevad eliit-sportlaste nimel ning 
pakuvad neile teenuseid ja tuge? Millised liidud seda teevad ja kuidas täpsemalt? 

 

Jah, nad registreerivad soovi korral sportlased küpsustunnistuse eriseanssidele, 
kaasavad neid kogemuste saamiseks ürituste korraldamisse ja juhtimisse ning 
teavitavad neid erinevatest õppimis- ja treenimisvõimalustest (sh sportlaste 
arenemine treeneriteks). Näiteks on naiste sõudmise olümpiameeskond edukalt 
läbinud ettevõtlusoskuste arendamise kursuse, mille korraldas Riiklik 
Spordiuuringute Instituut Erasmus + projekti „Dual Career Policy and Advocacy 
- DC4AC” raames. 

 

 (Rumeenia Sõudeliit, juurdepääs aadressil http://www.frcanotaj.ro/canotoarele- 
pregatiit-sa-devina-antreprenori /) 

12. Kas orienteerumisspordi liitudel või teistel spordialaliitudel on teie riigis DCA 

eripoliitika ja tavad ning kas spordiklubisid on nendest algatustest teavitatud? 
 

Treenerite koolitus- ja arendusprogrammid. 
 

13.Kui palju on teie riigis orienteerumisspordi tippsportlasi ja millistest 
orienteerumisklubidest? 

 

Eliitklassis on 77 orienteerujat, neist 24 osalevad suurematel riiklikel ja 
rahvusvahelistel orienteerumisüritustel. 

 

CS Universitatea 

Craiova CS Unirea 

Alba Iulia 

CS Stiinta Electrosistem Baia 

Mare CS Universitatea Brasov 

CSM VSK Csikszereda 

Miecurea Ciuc CS Orienter Tg 

Mures 

12 Palun intervjueerige vähemalt kahte oma riigi orienteerumisspordi tippsportlast DCA 
programmide ja teenuste vajalikkuse ning nende isikliku kogemuse kohta DCA valdkonnas, 
samuti soovitused. Kui paljud neist orienteerujatest on professionaalid?  

 

ANDRA ANGEL - mitmekordne riigi- ja Kagu-Euroopa meister. Euroopa asemeister. 
Orienteerumise eliidi rahvuskoondise liige 

 

1. Mitu aastat tegite õpilasena sporti? 
 
 

http://www.frcanotaj.ro/canotoarele-pregatite-sa-devina-antreprenori/
http://www.frcanotaj.ro/canotoarele-pregatite-sa-devina-antreprenori/
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Õpingute vältel õnnestus mul orienteerumise praktika ühendada õppetööga, mis 
kestis 14 aastat. 

 

2. Kuidas õnnestus teil kool spordiga ühendada, arvestades, et olite mõlemas hea? 
 

Spordiga tegelemine võtab palju aega ja kool on iga inimese elus oluline, et saada 
"inimeseks", kuid kui hoiate nende kahe vahel tasakaalu, ilma et üks muutuks teisest 
olulisemaks, on nende kombinatsioon käepärast ja loob ideaalse suhte. 

 

3. Kas spordiklubi pakkus teile oma sporditegevuses tuge? 
 

Lapsena ei mõtle te klubi abile ega sellele, millist kasu peaks igast tegevusest 
saama, kuid aja jooksul muutub igapäevaelus mugavuse saavutamine esmatähtsaks 
ja sellest vaatenurgast lähtudes võin öelda, et mind toetati igati ja mulle pakuti 
parimaid tingimusi esinemiseks, et ma ei peaks alla andma ega kaotama tasakaalu 
kire ja õpingute vahel. 

 

4. Kas kool ja õpetajad tegid midagi teie heaks, et teil oleks lihtsam spordiga tegeleda? 
 

Haridus on ikka tavaline haridus, omamata mingit erilist kasu, mida tavaõpilased ei 
saanud. Kuid kõik sõltub sinust dendast nii, et sa saad kaotatu aja tagasi, suudad olla 
klassis teistega ühes rütmis ja olema võimeline õpingud lõpetama. 

 

5. Kas arvate, et see oli teile piisav või kui seda oleks teile rohkem pakutud, oleksite 
võinud saada veelgi paremaid sportlikke tulemusi? 

 

Leian, et kõik oli võimalusi arvestades võimalikult hea ja tulemused on juba 
määratletud, me ei saa neid muuta, kuid tulevikus usute ja tahate paremat ja enamat. 

 

6. Millised on suurimad raskused orienteerumissportlasel, kes soovivad silma paista 
spordis, aga ka erialases väljaõppes, et tagada tippsportlasena tegevuse lõpetamisel 
rahuldav töö? 

 

Materiaalsed ja rahalised ressursid määratlevad meid tänapäeval tahtmatult ja leian, 
et see on üks raskusi, mis kõigil tippsportlastel on, ja see sõltub rahalisest "baasist", 
mis toetab teda, et saaks jätkata ilma, et peaks valima ühe kahest. 

 

7. Mis võiks teie arvates klubi, spordiliit, valitsus tippsportlaste topeltkarjääri osas ette 

võtta? 
 

Kaasamine on märksõna igas valdkonnas, sportlasel on kõik, mida ta saab pakkuda, 
teeningutga saavutanud, kuid ilma toetajate abita ja kaasamiseta, 
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                      ei saa sportlane võistelda, spordis on tulemuste saamiseks vaja palju tuge ja abi. 
 

BLEJDEA ALEXANDRU- mitmekordne riigi- ja Kagu-Euroopa meister, orienteerumise 
rahvusliku eliitmeeskonna liige 

 

1. Mitu aastat tegite õpilasena sporti? 
 

Harjutasin õpingute ajal 8 aastat tulemussporti. 
 

2. Kuidas õnnestus teil kool spordiga ühendada, arvestades, et paistsite silma mõlemas? 
 

Hoidsin nende kahe vahel tasakaalu, nii palju kui aeg seda võimaldas. 
 

3. Kas spordiklubi pakkus teile oma sporditegevuses tuge? 
 

Jah. Mind toetati tasuta majutus- ja vaevaraha ning mõne väikese rahalise 
preemiaga võidetud medalite eest. Mind on aidatud ka Kehalise Kasvatuse Ülikooli 
sisseastumisel. 

 

4. Kas kool ja õpetajad tegid midagi teie heaks, et teil oleks lihtsam spordiga tegeleda? 
 

Kõik sõltub õpingute lõpuleviimisest, kuid õpetajate mõistmine ja heatahtlikkus tulid 
alati siis välja, kui puudusin koolist sest olin spordilaagris treeningutel. 

 

5. Kas arvate, et see oli teile piisav või kui see pakuks teile rohkem, oleksite võinud saada 

veelgi paremaid sportlikke tulemusi? 
 

Jah, alati on arenguruumi, nii tulemuste kui ka igasuguse toetuse osas, mida saab 
pakkuda. 

 

6. Millised on suurimad raskused orienteerumissportlasel, kes soovivad silma paista 
spordis, aga ka erialases väljaõppes, et tagada tippsportlasena tegevuse lõpetamisel 

rahuldav töö? 
 

Kõigepealt rahaline olukord, mis viib teid alati spordist eemale, kuid sate abiga ja 
tahtega neid ühendada. 

 

6. Mis võiks teie arvates klubi, spordiliit valitsus tippsportlaste topeltkarjääri osas ette 

võtta? 
 

Pakkuda meile vajalikke tingimusi kehalise ettevalmistuse parandamiseks, aga ka 
rahalist alust, et me ei peaks sooritusest loobuma, see nõuab palju aega ja kõigi 
tuge. 
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Mõlemad sportlased töötavad ja tegelevad orienteerumisega. Nad on Rumeenia 
orienteerumismeeskonna liikmed. 

 

GĂLĂŢEANU ADELA-mitmekordne riigi- ja Kagu-Euroopa meister, osa juunioride 
rahvuskoondisest ja Bukaresti polütehnikumi ülikooli 1. kursuse üliõpilane 

 

1. Kas olete keskkooli ajal orienteerumisspordiüritustel või treeninglaagrites käimise 
tõttu oma kursused ja testid unarusse jätnud? 

 

Ei, peaaegu mitte kunagi. Kool oli alati prioriteet. 
 

2. Kas tundsite oma treeneri nimel mingit survet, et õppimise asemel pöörataks rohkem 

tähelepanu treeningutele ja võistlustele? 
 

Ei. Ma suhtlesin oma treeneriga alati kooliprojektide ja eksamite osas ning isegi 

treeninglaagrites lubati mul kooliprojektide lõpuleviimiseks või väga raskeks eksamiks 

õppimiseks mõned treeningud vahele jätta. 

 

3. Kuidas oli haridussüsteemiga? Käisite tavalises teoreetilises gümnaasiumis, mitte 
spordikoolis. Kas näete negatiivseid joonie, mida saaks tavahariduses õppivate noorte 
sportlaste toetamiseks parandada, nagu teiegi puhul? 

 

Keskkooli ajal on õpilasi motiveeritud sporti harrastama mõne spordistipendiumi 
kaudu. Õpilased, kes suudavad tõestada, et neil on erinevatel rahvaspordiüritustel 
häid tulemusi, saavad need stipendiumid - mõned väikesed rahasummad. Samal ajal 
saavad keskkooli suurepäraste hinnetega õpilased ka stipendiume, mis premeerivad 
nende õppimist. Negatiivne külg on see, et teil võib olla kas üks või teine stipendium. 
Näiteks oleksin võinud saada nii haridus- kui ka sporditulemuste järgi, kuid olin 
sunnitud valima ainult ühe. Sportlastest õpilased pole motiveeritud selle täiendava 
stipendiumi saamiseks lisaks spordistipendiumile rohkem õppima. 
 

Veel üks negatiivne probleem oli see, et nad muutsid minu viimasel keskkooliaastal 
sporditulemuste stipendiumi määramise reeglit. Varem oleksin võinud selle saada 
oma sportlike tulemuste eest ROF või IOF võistlustel. Minu viimael aastal pidi see 
auhind minema ainult sportlasele, kes käisid ühel Haridus- ja Teadusministeeriumi 
heakskiidul korraldatud üritusel - kus vähemalt orienteerumise puhul osalesid ainult 
mitteprofessionaalsed jooksjad. Seega, kuigi treenisin kõvasti rahvuskoondise 
koosseisu kuulumiseks ja rahvuslike meistrivõistluste võitmiseks, ei tunnustatud minu 
tulemusi, sest need üritused polnud seotud Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 

 

4. Kuidas te end praegu ülikoolis tunnete? Kas tunnete, et kõrgharidussüsteemi 
korraldus julgustab sporti harrastama? 

 

Ei. Ma tunnen, et see on veelgi raskem. Mul olid esmaspäevast neljapäevani 
kursused ja seminarid, mis venisid terve päeva, nii et mul polnud aega treenida. 
Oleks väga 
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kasulik, kui mul oleks paindlikum ajakava, nii õnnestuks iga päev mõni tund 
treeningutesse sisse viia. Samuti oleks väga julgustav, kui ülikool maksaks 
üliõpilastele juurdepääsu jõusaalidele või spordikeskustele mis asuvad nende kodu 
lähedal või kui üliõpilased saaksid igal ajal siseneda ülikoolilinnaku hästivarustatud 
spordikeskusesse. 

 

13. Kas teie riigis on tava, et armee ja politsei kaasavad tipporienteerujaid 
sõjaväeteenistusse? 
 

Ei ole tingimata tava. Nii orienteerujatel kui ka teiste spordialade sportlastel on 
võimalus minna tööle sõjaväkke, sooritades mõned füüsilised ja psühholoogilised 
testid. Eliitorienteerujana olemine toob muidugi eelise, et olete testideks füüsiliselt 
ette valmistatud ja tõenäoliselt ka psühholoogiliselt ette valmistatud. Kuid sellist 
ametlikku poliitikat ei ole, et eliitorienteerujad, kes sooviksid sõjaväkke või politseisse 
minna, võetakse automaatselt vastu, lähtudes nende sportlaskarjäärist. Rumeenias 
on paljud eliitorienteerujad otsustanud sõjaväkke tööle asuda, kuna neile antakse 
väljaõppeaega ja toetust osalemiseks erinevates sõjaväe orienteerumise 
treeninglaagrites ja võistlustel. 
 

14. Palun tehke intervjuud tippsportlastega, kes kasutasid DCA teenuseid või osalesid 
DCA programmis, milline on nende isiklik kogemus DCA parendamise eeliste ja vajaduse 
kohta. 
 

15. Palun analüüsige dokumente, tavasid ja intervjuusid ning tehke DCA kohta soovitusi 
klubi tasandil. 
Sportlased seisavad sageli väljakutsete ees, kui nad peavad spordikarjääri 
ühendama hariduse või ametialase tegevusega. Sportlane vajab nii kõrget 
motivatsiooni, kohanemisvõimet ja vastutustundlikkust kui ka spetsiaalseid 
abiprogramme, et vältida olukordi, kus andekad sportlased peavad valima hariduse ja 
spordi või kutsetegevuse ja spordi vahel. 
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2. UURINGu ARUANNE EESTI 
 

1. Kui palju on teie riigis spordiklubisid ja millised on spordisaavutuste poolest 

kümme kõige edukamat spordiklubi? 
 

Eestis on kokku ligi 2500 spordiklubi, 70 spordialaliitu, 123 spordiliitu, 19 
maakondlikku spordialaliitu ja 450 spordikooli. 

 

Eestis on populaarseimad spordialad võrkpall ja jalgpall. Jalgpallis on 
edukaimad spordiklubid FC Flora, Nõmme Kalju FC ja Tallinna FCI Levadia. 
Võrkpallis on parimad klubid Bigbank Tartu, Tallinna Ülikool, BMF / Rakvere ja 
Saaremaa VK. 

 

Kergejõustikus peavad võistlust peamiselt ülikoolide spordiklubid - Tartu 
Ülikooli Spordiklubi ja Tallinna Ülikooli Spordiklubi. Samal ajal võistlevad 
nooremal tasemel ka Tallinna SS Kalevi kergejõustikukool ja Audentese kool. 

 

Võitluskunstides on edukaimad Karateklubi Falco ja Spordiklubi Impact. 
 

2. Kas neil spordiklubidel on sportlaste topeltkarjääri osas programmide ja strateegiaid? 
Palun selgitage. 

 

Keskkoolide ja ülikoolidega seotud klubid toetavad õppureid, kes võistlevad 
tipptasemel spordis. Tihti saavad nad kasutada mõnda oma sporditegevust 
ülikoolides ainepunktidena, kui professorid seda aktsepteerivad.  

 

Enamik teisi klubisid korraldavad mentorlusseansse, kuid ei paku eriprogramme 
topeltkarjääri jaoks. 

 

3. Kas teie riigis on sportlaste topeltkarjääride võrgustik ja kas saaksite neid 
üksikasjalikult kirjeldada? 

 

Eestis puudub topeltkarjääride võrgustik, kuid viimastel aastatel on Eesti 
Olümpiakomitee võtnud selle üheks oma peamiseks eesmärgiks, mida 
edendada ja arutada. Kindlasti saab tulevikus üha paremaid lahendusi 
nõustamiseks ja võrgustike loomiseks. 

 

4. Kui paljud teie riigi spordiklubid viivad läbi DCA programme ja teenuseid ning kuidas 

teevad nad koostööd haridus- ja ärisektoriga? Kirjeldage palun DCA parimaid tavasid 

spordiklubi tasandil. 
 

Eesti Olümpiakomitee topeltkarjääriprogrammi koostöö raames pakub Eesti 
Töötukassa tasuta karjäärinõustamist, kuhu on oodatud kõik huvilised. Eesti 
Töötukassa karjäärispetsialiste saab kutsuda tasuta esinema 
spordiorganisatsioonedele või viia läbi töötubasid näiteks laagrites või sportlaste 
infopäevadel üle Eesti. 
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5. Millised poliitikavaldkondade eest vastutavad riigiasutused on teie riigis seotud 
DCA-ga (sportlaste topeltkarjäär)? Kas vastavad ametiasutused on DCA-s välja töötanud ja 

järgivad riiklikke suuniseid, austades rahvusspordi, haridussüsteemi ja kultuuriliselt 
mitmekesist ning nende sisu? Palun öelge oma riigi DCA-s mõned õiguslikud raamistikud, 

kui neid leidub. 
 

Sportlaste topeltkarjääri kohta puuduvad juhised ning poliitika, seega pole 
ametiasutusi, kes selle teostamist kontrolliks. Kõigil ülikoolidel ja klubidel on 
autonoomia korraldada asju oma äranägemise järgi. 

 

6. Milline on teie riigis DCA-d käsitlevate vastavate riiklike suuniste põhieesmärkide, 

soovituste jms sisu, näiteks spetsiifiline hariduskorraldus, autasustamise mehhanismid, 
rahalised hüvitised ja abi tippsportlaste töölevõtmisel? 

 

Tippsportlaste tööhõive kohta puuduvad suunitlused. 
 

7. Millised on teie riigi DCA programmi kaasamise kriteeriumid sportlase jaoks? Millisel 
asutusel on õigus määratleda sportlane eliidina? 

 

Eesti Olümpiakomitee märkis, et tippsportlane on sportlane, kellel on tööleping 
spordi tööandja või spordiorganisatsiooniga või kellel on tõestatud edukuse 
põhjal spordiorganisatsiooni, juhtorgani või riigi poolt tunnustatud tippsportlase 
staatus ja saavutused. 

 

8. Kas teie riigis on olemas isikupärastatud ning paindlikud haridusvõimalused DCA 
jaoks, et toetada kesk- ja kõrghariduses õppivaid sportlasi? 

 

Näiteks kasutavad Eesti ülikoolid Interneti-põhiseid õppekanaleid, mis 
võimaldavad sportlastel õppeaineid eemalt õppida. Samal ajal Eesti kaks suurt 
ülikooli - Tartu ülikool ja Tallinna ülikool - pakuvad võimalust pikendada või 
edasi lükata õppeperioode ja vajadusel ka individuaalset õppeprogrammi. 
Sellised lepingud on siiski juhuslikud ja isikupõhised ning ei vasta kehtestatud 
normidele ja määrustele. Seetõttu ei saa selliste võimaluste jätkusuutlikkust 
tagada. 

 

Sportlaste topeltkarjääri programmi Eestis siiski pole. See on tõenäoliselt 
tingitud asjaolust, et sportlaste topeltkarjääri juhtimist käsitlevad meetmed on 
Euroopas suhteliselt uued ja isegi kui mõnes riigis on erinevad programmid, 
pole spordi- ja haridussüsteemi ega spordi- ja tööturu vahel endiselt 
asjakohaseid kokkuleppeid. Sport on oluline osa Eesti majandusest, 
panustades 2,58% Eesti tööhõivele (EL keskmine 2,12%) ja moodustades 
1,64% kogu lisandväärtusest (EL keskmine 1,76%), 

 
 
 
 



 91 

Pojekt N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 

seega spordisektori, sealhulgas tippsportlaste, järjepidev arendamine on igati 
õigustatud, samuti topeltkarjääri väljakutsetega tegelevate tugitegevuste 
kavandamine ja rakendamine. 

 
 

9. Kas teie riigis on osakondadevaheline asutus, mis tagab andekate ja eliitsportlaste, 

sealhulgas endiste sportlaste koostöö mehhanismi, kordineerimise ning 
topeltkarjääripoliitika eduka rakendamise ja jälgimise? Kui jah, siis millised ja mida nende 

praegune tegevus praktikas hõlmab? 
 

Ei ole. 
 

10. Millist poliitikat teie riigi DCA-ga vastutavad ametiasutused veel välja töötavad ja 
mida sisaldab nende tegevuskava ajavahemikus 2020–2022? 

 

Muuhulgas on Eesti spordipoliitika 2030 aastani põhiprintsiipides öeldud, et 
tippsportlastele võimaldatakse tasuta kõrghariduse võimalusi ka 
osakoormusega õpingute korral, mis on kahtlemata üks lisavõimalusi hariduse 
omandamise paremaks ja ligipääsetavamaks muutmiseks. Samal ajal on 
teada, et ülikoolid Eestis ei saa riigilt eraldi rahastust nn ülikoolispordi 
arendamiseks ega hariduse ja spordi omandamise ühendamise spetsiaalseks 
edendamiseks. Tänane organisatsioon on sisuliselt iga ülikooli enda otsus, 
kuidas toetada tippsportlaste hariduse omandamist. 

 

11. Kas riiklikul tasandil on olemas õpilassportlaste, nende karjääritee ja tööhõive 
seiresüsteem ning kui jah, siis selgitage selle peamisi omadusi. 

 

Eestis tegelevad kaudselt õpilasspordiga paljud organisatsioonid, kuid üldiselt 
tegeleb üliõpilasspordiga vaid üks. Eestis juhib ja koordineerib õpilassportlaste 
tegevust Eesti Akadeemiline Spordiliit. Ehkki EASL teeb koostööd Eesti 
Olümpiakomitee ning haridus- ja teadusministeeriumiga, ei kuulu ta otseselt 
nende organisatsioonide koosseisu. EASL-i koostööpartnerid on järgmised: 
ROI OÜ, Eesti Kultuurkapital, Eesti Hasartmängumaksu Nõukogu, Tartu linn, 
Rahvusvaheline Ülikoolide Spordiliit (FISU), Euroopa Ülikoolide Spordiliit 
(EUSA) ja Euroopa Akadeemiliste Sporditeenuste Võrgustik ENAS. 

 

Vähese avaliku sektori toetuse osas ei tohiks topeltkarjääri toetamine hõlmata 
mitte ainult paindliku õppekava loomist, vaid seda tuleks elukestva õppena 
arendada, mida kohalikud omavalitsused, ministeeriumid ja riiklik 
olümpiakomitee peaksid lepinguliselt toetama. Rahastamisega seotud 
probleemide põhjal võib järeldada, et rahaliselt valitseb probleem mitmes 
erinevas valdkonnas, alustades raha kättesaadavusest, selle jaotamisest ja 
lõpetades organisatsioonilise tegevusega. 
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12. Kas teie riiklikus DCA poliitikas on kvaliteedi hindamise protseduure ja kui jah, siis 
selgitage neid. 

 

Eestis ei ole DCA poliitika kvaliteedi hindamise komiteed ega kehtestatud 
menetlusi. 

 

13. Kas teie rahvuslikud spordialaliidud / -asutused tegutsevad eliit-sportlaste nimel ning 

pakuvad neile teenuseid ja tuge ning millised liidud seda teevad ja mida nad täpselt 

teevad? 
 

Praegused ja endised tippsportlased saavad kaks korda aastas kandideerida 
EOK ja HTM-i stipendiumile, mis aitab tasuda õppemaksu kõrgkoolis või 
kutseõppeasutuses. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. 
Stipendiumile kandideerimiseks peaavad sportlased kuuluma Eesti 
rsahvuskoondisesse vähemalt 3 aastat või lõpetanud spordikarjääri mitte 
rohkem kui 5 aastat tagasi. Samuti oodatakse stipendiaatidelt, et nad järgiksid 
oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, oleksid eeskujuks 
noorematele inimestele ja järgiksid antidopingu reegleid. 

 

14. Kas orienteerumisspordi liitudel või teistel spordialaliitudel on teie riigis DCA 
eripoliitika ja tavad ning kas spordiklube on nendest algatustest teavitatud? 

 

Orienteerumisspordi liitudel pole ühtegi topeltkarjääri programmi ega poliitikat. 
 

15. Kui palju on teie riigis orienteerumisspordi tippsportlasi ja mis 
orienteerumisklubidest? 

 

A-koondis 
 

Timo Sild Kaitsejõudude SK 
Lauri Sild Kaitsejõudude SK 
Kristo Heinmann OK Ilves 
Kenny Kivikas OK Ilves 
Evely Kaasiku OK JOKA 
Laura Joonas OK Võru 

 

B-koondis 
 

Marianne Haug OK  Võru 
Eleri Hirv OK  Võru 
Teele Telgma SK Saue Tammed 
Kerstin Uiboupin OK Võru 
Margret Zimmermann OK Kape 
Heino Ollin Rakvere OK 
Peeter Pihl SK Saue Tammed 
Sergei Rjabõškin SRD SK 
Ats Sõnajalg Harju KEK RSK 

 
 



 93 

Pojekt N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 
 

Jaagup Truusalu OK Võru 
Sander Vaher OK Põlva Kobras 
Kaarel Vesilind SRD SK 

 
16. Palun intervjueerige vähemalt kahte oma riigi orienteerumisspordi tippsportlast DCA 
programmide ja teenuste vajalikkuse ning nende isikliku kogemuse kohta DCA valdkonnas, 
samuti soovitused. Kui paljud neist orienteerujatest on professionaalid? 

 

Intervjuu 1 
 

Jüri Joonas ütleb, et kuigi orienteerumiskogukond ühendab erinevaid 
põlvkondi, pole tippspordi roll nii nähtav, seega on topeltkarjäärist raske 
rääkida. Ehkki elanikkonna osas on orienteerumine teiste Euroopa 
riikidega võrreldes populaarne, on üldarv siiski suhteliselt madal. 
Orienteerumist tehakse peamiselt hobina, mitte iseseisva karjäärina. 
Võistkondade põhitingimusi tuleb parandada, et tulevikus teiste 
suurepäraste meeskondadega kõrgel tasemel võistelda. 

 

Mis puudutab üldist vaadet spordile ja topeltkarjäärile, siis lisaks 
saavutusspordile annaks topeltkarjäär võimaluse paindlikumalt 
keskenduda õpingutele, valmistades sportlasi ette ühiskonnas ja tööelus 
edukaks saamiseks selleks ajaks, kui tuleb tippspordist loobuda. 
Topeltkarjäär on kindlasti teema, millele iga sportlane varem või hiljem 
mõtleb. Paljud aktiivsportlased on lisaks tippspordi harrastamisele 
õpingute keskel, silmitsi aja ja logistiliste piirangutega. 

 

17. Kas teie riigis on tava, et armee ja politsei kaasavad tipporienteerujaid 
sõjaväeteenistusse? 

 

Arengukavas "EESTI ORIENTATSIOON 2030" tuuakse välja, et koostöö 
sõjaväe ja kaitseväega ei ole olnud piisavalt süsteemne ja laiapõhjaline 
ning see on kindlasti piirkonna arenguvõime üks eesmärke. 

 

Kuni 2020. aastani lubati Eesti Olümpiakomitee ja Eesti kaitseväe koostöö 
raames kohustuslikule ajateenistusele kutsutud tippsportlastel 
ajateenistuse ajal jätkata treeninguid. 

 

Tippsportlased on koondunud Tallinnas asuvasse staabi- ja sidepataljoni, 
talispordisportlased saavad aega teenida ka Kuperjanovi jalaväepataljonis. 
Sportlase ajateenistust saab täita kaks korda aastas: suvel ja sügisel. 

 
 
 
 
 
 



 94 

Pojekt N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 
 

Lisaks rahvusvahelistele tiitlivõistlustele võistlesid kaitseväe palgatud 
tippsportlased ka rahvusvahelistel sõjavõistlustel, mida korraldas CISM 
(rahvusvaheline sõjaväespordi nõukogu). 

 

Selles spordimeeskonnas oli ka 2 professionaalset orienteerujat. 
 

18. Viige läbi intervjuud tippsportlastega, kes kasutasid DCA teenuseid või osalesid DCA 

programmis, milline on nede isiklik kogemus DCA parendamise eeliste ja vajaduste kohta.  

  

Intervjuu 1 
 

Silver Koni on discgolfimängija, kes on kuulunud ülikooli 
võrkpallimeeskonda ja juhendanud hiljem naisvõrkpallimeeskonda. Ta 
ütleb, et pärast keskkooli lõpetamist jätkavad noored õpinguid kõrgkoolis, 
lähevad ajateenistusse ja töötavad. Väga vähesed neist on selleks ajaks 
näidanud nii häid tulemusi, et saaksid spordile täielikult pühenduda. 

 

Ta on alati koos teinud kahte - õppinud ja sporti teinud. Ta selgitab, et 
sportlase jaoks on õppimisel kaks eesmärki: see aitab omandada 
teadmisi, mida on vaja tulevikus valitud alal tööle asumiseks ja 
tippspordiga seotud pingete leevendamiseks. Nende tegevuste 
ühendamine pole aga lihtne, sest sportliku soorituse poolest parimas eas 
sportlased peavad kahe olulise tegevuse vahel jagama oma niigi piiratud 
ressursse - aega, energiat ja materiaalset ressurssi. 

 

Ta tunnistab, et mõnikord on ülikooli õppekava kõrgel tasemel spordi 
tegemiseks liiga tegevusrohke ja arvab, et neid asju võiks edasi 
arendada. Ülikoolisisene nõustamine ja võimalus kasutada mõnda oma 
sporditegevust ülikooli ainepunktidena on see, milliseid topeltkarjääri 
programme on tema ülikool oma tudengitele pakkunud. 

 

Intervjuu 2 
 

Rasmus Liira oli murdmaasuusataja, kellel oli oma meeskonna kaudu 
mõningane nõustamine ja juhendamine, mida tema arvates ei saa 
pidada eriti karjääriprogrammiks. Ta usub, et tänapäeval on paremaid 
võimalusi. Tema arvates on noortele sportlastele parim, kui õpetajad 
mõistavad ja toetavad sportlase karjääri olemust. See nõuab aga 
põhjalikku teabetööd hariduse valdkonnas. 

 

Kuna näiteks suusatamises on sportlane haripunktis kahekümnendate 
keskel, võtab see kaua aega. Kui lõpetate sportimise alles pärast 
kolmekümnendate keskpaika, on väga halb, kui peale spordi midagi ette 
ei võeta. 

 

Seega ei saanud ülikoolid enam pakkuda kaugõpet ja veebiõpet, mis 
annaks võimaluse aineid lõpetada ka siis, kui meeskond on kohapeal 
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kuskil laagris. See tähendaks, et pärast 3 tundi päevas treenimist leiad 
ikkagi, et sa saad oma asjadega hakkama. 

 

3. intervjuu 
 

Eesti sõudekoondise liige Kaur Kuslap, kes õpib Tallinna 
Tehnikakõrgkoolis elektrotehnikat, ütles, et bakalaureuseõpingud on 
lõpusirgel, mõned ained on veel pooleli ja kevadel lõpetab. 

 

Diplomi järgi saab temast elektriinsener, kuid näeb end tulevikus robootika 
valdkonnas töötamas. Eelmisel aastal neljapaadi koosseisus 
maailmameistrivõistlustel pronksmedali võitnud Viljandi noormees plaanib 
spordis jätkata veel mitu aastat, kuid näeb samal ajal olulist mõju oma 
tulevasele elukvaliteedile: investeerimine tugevasse haridusse. 

 

Ta ütles, et ühest küljest on tippsportlastel hea leida lisaks 
sporditegemisele ka muid tegevusi, sest nii saab aju ja keha rutiinselt 
puhata. Teiselt poolt on oluline, et ei peaks karjääri lõpus alustama nullist 
ja liiga palju muretsema. Praktiline kogemus on pinged maha võtnud, 
muretsemiseks pole põhjust ja ta saab kindlasti hakkama. 

 

19. Analüüsige palun dokumente, tavasid ja intervjuusid ning tehke DCA kohta soovitusi 

klubi tasandil. 
 

Klubitasandil on keeruline ettepanekuid teha, kuna topeltkarjääriteemad on 
Eesti spordis suhteliselt uued ja arutelu on alustatud viimase paari aasta 
jooksul laiemas pildis. Ollakse arvamusel, et topeltkarjääri ja selle valiku 
peavad tegema sportlased ise ja nende treenerid, mitte klubid. Teine 
arvamus on, et suurema toetuse pakkumine peaks olema ülikoolide 
kohustus. 

 

Uuringute ja intervjuude põhjal võib järeldada, et keskkooliõpilaste seas 
tuleks tõsta teadlikkust. Teadlikkuse tõstmine peaks algama varem, et 
noored saaksid varakult teha õigeid otsuseid ja treenerid, koolitajad või 
õpetajad saaksid paremini oma sportlikke õpilasi topeltkarjääriga aidata. 
Teadmised topeltkarjäärist aitavad spordihuvilisel noorel tulevikus 
paremini toime tulla kõrghariduse ja sportlaskarjääri sidumisega. 

 

Ka topeltkarjäärinõustamine ülikoolides on ebapiisav, see eeldaks ka 
vastavate õppejõudude väljaõpet. Kasulik oleks luua eraldi ametikoht 
toepltkarjäärinõustaja jaoks, kes võiks anda nõu üliõpilassportlastele ja 
hoida neid kursis topeltkarjääri ajakohase teabega. Teavet topeltkarjääri 
kohta võiks õpilane saada juba kesk- või kutsehariduse omandamise ajal, 
et järgmisel haridustasemel oleksid paremad väljavaated hilisema 
topeltkarjääri edukaks toimimiseks. 
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       Tahaksime tänada kõiki liikmeid, kes on selle uuringuga tegelenud. 

Selle aruande töötasid COMPASSi meeskonna liikmed välja ühe osana 

Uurimisrühma liikmed on Martin Grdber, Kristiana Kazandzhieva, 

Meri Ckripeska, Eero Elenurm, Natalia Deconescu. 

Aruande uurijate meeskonna juht on prof. Atanas Georgiev 
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