OLYMPIJSKÝ KULTÚRNY A VZDELÁVACÍ
PROGRAM 2022

OCEP 2022
•

OCEP sa zameriava na vzdelávanie mládeže prostredníctvom
športu, vzdelávacích a kultúrnych aktivít a zdieľania znalostí cez
výmenu informácií

•

OCEP má za cieľ propagovať kultúru a šport medzi európskymi
národmi prostredníctvom vzdelávania mládeže o olympijských
hodnotách priateľstva, výnimočnosti a rešpektu

•

OCEP 2022 je založený na úspešnej prvej edícii, ktorá prebehla
počas EYOF 2019 v Baku

OCEP 2022 V SKRATKE
•

vybrané slovenské školy budú spolupracovať so školami zo
zvyšných 49 krajín európskych NOV (jedna škola z každej krajiny)

•

interakcia škôl prebieha cez online komunikačné nástroje, email
alebo sociálne médiá, pričom si vymieňajú informácie o svojich

krajinách (geografia, história, kultúra, šport atď.)
•

zástupcovia slovenských partnerských škôl budú prezentovať
výsledky interakcie počas EYOF 2022 v Banskej Bystrici v

stánkoch vo Fan zóne
•

zúčastnené školy zo 49 európskych krajín si vybudujú
medzinárodné partnerstvá so školami na Slovensku

OCEP 2022 ČASOVÝ ROZPIS
•

december 2021 – výber slovenských škôl

•

január 2022 – registrácia jednej školy z každej zo 49 krajín
európskych NOV

•

február 2022 – prideľovanie zahraničnej partnerskej školy
slovenským školám

•

marec – máj 2022 – interakcia partnerských škôl cez online
komunikačné nástroje, email alebo sociálne médiá

•

jún 2022 – OCEP prezentácie slovenských škôl počas osláv
Olympijského dňa v Banskej Bystrici

•

júl 2022 - prezentácie slovenských škôl počas EYOF 2022 v Banskej

Bystrici v stánkoch vo Fan zóne

OCEP 2022 PARTNERSKÉ ŠKOLY
•

jedna slovenská školy komunikuje s jednou školou z niektorej z

európskych krajín
•

školy majú komunikovať najmenej dvakrát za mesiac cez online
komunikačné nástroje, email alebo sociálne médiá

•

školy si vymieňajú informácie o svojich krajinách z oblastí, ako je
geografia, história, kultúra, šport, tradície, osobnosti atď.

•

po každej interakcii školy prezentujú svoje výstupy cez sociálne
médiá (ppt prezentácie, videá, fotografie atď.)

OCEP 2022 VZDELÁVACIE A ŠKOLSKÉ PODUJATIA
•

učitelia sú vyzývaní k tomu, aby informovali žiakov o krajine

partnerskej školy, o podujatí EYOF 2022 v Banskej Bystrici, ako aj
o olympizme a olympijských hodnotách

•

partnerské školy sú vyzývané k tomu, aby organizovali tematické
podujatia/aktivity zamerané napr. na kultúru a umenie typické
pre krajinu partnerskej školy alebo aby praktikovali/súťažili v
športoch typických pre partnerskú krajinu

OCEP 2022 PREZENTÁCIE POČAS EYOF
•

od 25. do 29. júla 2022 , aby si pripravili svoje výstavné stánky vo

Fan zóne a prezentovali počas jedného popoludnia výstupy z ich
komunikácie a spolupráce s partnerskou školou

•

Návštevníci spomedzi účastníkov EYOF 2022 a verejnosti budú
mať príležitosť dozvedieť sa niečo o rôznych európskych
krajinách – o ich kultúre, športoch, tradíciách, kuchyni a pod.
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