OCEP manuál pre školy
Súčasťou XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže, ktorý sa uskutoční v dňoch
24. až 30. júla 2022 v Banskej Bystrici, je aj Olympijský kultúrny a vzdelávací program (OCEP).
Olympijský kultúrny a vzdelávací program (OCEP) bol iniciovaný národným olympijským výborom
Azerbajdžanu, ako dedičstvo Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2019
v Baku. Išlo o prvý program tohto druhu a rozsahu, ktorý prebiehal v rámci letnej verzie EYOF.
Organizátori EYOF 2022 v Banskej Bystrici, ktoré sa nesie v duchu motta „Pripravení zažiariť“, sa
rozhodli nadviazať na túto novovzniknutú tradíciu a program OCEP opäť zapojiť do tohto
významného športového podujatia.

1 Čo je OCEP
Program OCEP sa zameriava na vzdelávanie mládeže prostredníctvom športu, vzdelávacích
a kultúrnych aktivít. OCEP má za cieľ propagovať kultúru a šport medzi európskymi národmi
prostredníctvom vzdelávania mládeže o olympijských hodnotách priateľstva, výnimočnosti
a rešpektu.

2 Program OCEP
September - december 2021
V tomto období prebehla registrácia slovenských škôl, ktoré prejavili záujem o účasť v programe
OCEP. Celkovo bolo do programu zaradených 50 škôl. Prehľad slovenských škôl zapojených do
programu OCEP je k dispozícii na tomto linku: https://eyof2022.com/zapojene-skoly/
SOŠV zorganizoval počas roku 2021 pre všetky školy bez rozdielu množstvo edukačných aktivít
pre pedagógov aj študentov: 27 webinárov na rôzne témy z oblasti olympijskej výchovy, fair play,
antidopingu, environmentálnej výchovy, umelecké súťaže – výtvarnú súťaž a olympijské
pohľadnice. Okrem toho na 50 vybraných škôl bol v decembri zaslaný balík s metodickými
pomôckami.

Január 2022
V tomto období prebieha registrácia zahraničných škôl do programu OCEP.
Zároveň sú pripravené výzvy na návštevu priestorov Slovenského olympijského a športového
múzea, fair play výzva, Ekoolympiáda a iné.

Február 2022
V tomto období prebehne pridelenie zahraničných partnerských škôl slovenským školám.
Národné olympijské výbory európskych krajín boli vyzvané zaregistrovať do programu OCEP
jednu školu, ktorá bude spolupracovať s jednou zo slovenských škôl.
Zároveň sa pripravuje tlačová konferencia o programe OCEP v spolupráci s mediálnym oddelením
EYOF 2022.
V termíne 24. februára prebehne v Banskej Bystrici pracovné stretnutie s učiteľmi škôl
zapojených do programu OCEP.

Marec - máj 2022
V tomto období bude prebiehať komunikácia vytvorených dvojíc partnerských škôl. Počas tohto
obdobia sa budú školy spájať prostredníctvom online komunikačných prostriedkov, príp.
výmenou videí, fotografií a informácií cez emailovú komunikáciu. Zvolené spôsoby výmeny
informácií závisia na kreativite študentov a pedagógov.
Frekvencia interakcie medzi partnerskými školami by mala byť minimálne dvakrát do mesiaca.
Po každej interakcii by školy mali svoje výstupy prezentovať cez sociálne siete (pozri bod 3).
Keďže EYOF 2022 spoločne s programom OCEP hostí Slovensko, úlohou slovenských škôl bude
pôsobiť ako iniciátor komunikácie so zahraničnou partnerskou školou.
Témy, na ktoré budú školy vzájomne komunikovať sa týkajú rôznych oblastí:
Geografia – školy si budú vymieňať informácie o geografii krajín, regiónov a miest/obcí, z ktorých
škola pochádza
Kultúra – školy si budú vymieňať informácie o tradíciách, sviatkoch, zvykoch, tradičných jedlách
krajín, regiónov a miest/obcí, z ktorých škola pochádza

Šport – školy si budú vymieňať informácie o populárnych športoch, najúspešnejších športovcoch
krajín, regiónov a miest/obcí, z ktorých škola pochádza
Prostredníctvom tejto vzájomnej komunikácie zahraničné školy získajú novú partnerskú školu
a dozvedia sa informácie o Slovensku.
Slovenské školy získajú informácie o jednotlivých európskych krajinách, na základe ktorých budú
pripravovať prezentačné stánky počas EYOF 2022 v Banskej Bystrici.
Pedagógovia zúčastnených škôl sú vyzývaní k tomu, aby svojich žiakov informovali o podujatí
EYOF 2022, o krajine partnerskej školy, ako aj o filozofii olympizmu a o olympijských
hodnotách.
Viac informácií nájdete na https://eyof2022.com/ , resp. na https://www.olympic.sk/ovep

Jún 2022
Dňa 1. júna budú v Banskej Bystrici v parku pod pamätníkom SNP prebiehať oslavy
Olympijského dňa. Tieto oslavy budú plniť aj funkciu akejsi generálky na realizáciu Fan zóny počas
konania EYOF 2022.
V tento deň sa osláv Olympijského dňa zúčastnia aj zástupcovia vybraných slovenských škôl
z programu OCEP, aby sa na mieste oboznámili s podmienkami, ktoré budú mať na svoje
prezentácie počas EYOF 2022.
Náklady spojené s vycestovaním, príp. ubytovaním budú pokryté z prostriedkov SOŠV a EYOF
2022.
V tomto mesiaci slovenské školy zároveň pracujú na príprave svojich prezentácií počas EYOF
2022. Pripravujú si výzdobu a ostatné materiály, ktoré budú tvoriť súčasť ich prezentačných
stánkov.
Každá slovenská škola zapojená do programu OCEP zároveň zorganizuje v spolupráci
s regionálnym olympijským klubom na svojej škole oslavu Olympijského dňa s obsahom a vo
forme, akú si sama zvolí a pripraví.

Júl 2022
EYOF v Banskej Bystrici bude prebiehať od 24. do 30 júla 2022. Výstavné pavilóny OCEP budú vo
FAN zóne v Parku pod pamätníkom SNP fungovať od 25. do 29. júla. Každý deň počas tohto
obdobia realizuje svoje prezentácie 10 slovenských škôl z programu OCEP. Za každú školu sa na
prezentácii v Banskej Bystrici môžu zúčastniť 3 chlapci, 3 dievčatá a 1 pedagóg.
Náklady spojené s cestovným, ubytovaním a stravovaním budú hradené z prostriedkov SOŠV
a EYOF 2022.
O konkrétnom termíne svojej účasti budú školy vopred informované.
Orientačný program každej školy (môže sa zmeniť vzhľadom na finančné možnosti a možné
COVID opatrenia):
Deň pred prezentáciou – príchod do hotela vo večerných hodinách, večera
Deň prezentácie – raňajky; preprava do Olympijského parku na Štiavničkách; dopoludnia
sledovanie športového programu; obed v jedálenskom stane pre športovcov; po obede presun
pešo do Parku pod pamätníkom SNP; popoludní príprava prezentačných stánkov a následná
prezentácia partnerskej krajiny vo Fan zóne (trvanie cca 4 hodiny); v podvečerných hodinách
preprava autobusom domov.

3 Sociálne siete
Školy, ktoré sú zapojené do programu OCEP vyzývame, aby výsledky svojich aktivít v podobe
videí, fotografií či prezentácií uverejňovali prostredníctvom facebookovej skupiny OVEP Olympijská výchova pre školy: https://www.facebook.com/groups/olympijskavychovapreskoly
Na tejto stránke môžu školy uverejňovať aj výstupy z aktivít spojených s olympijskou výchovou (v
prípade, že ich budú realizovať), aby tak prostredníctvom príkladov dobrej praxe inšpirovali
pedagógov z ďalších škôl.
Pre viditeľnosť príspevkov pridávajte na konci textu vášho príspevku hashtagy: #eyof2022
#ocep2022 #ovep #slovenskyolympijskytim
V rámci prípravy prezentácií odporúčame využívať oficiálne vizuály EYOF 2022 Banská Bystrica,
ktoré budú školám poskytnuté.

4 Ako prebiehal OCEP počas EYOF 2019 v Baku
Pre inšpiráciu ponúkame školám video z priebehu programu OCEP počas EYOF 2019
v azerbajdžanskom Baku: https://www.youtube.com/watch?v=7Di2cNG9y5o

5 Hodnotenie slovenských škôl
Pôsobenie slovenských škôl v rámci programu OCEP bude podliehať hodnoteniu. Školy tak budú
môcť získať body na základe svojej aktivity a kreativity počas programu.
Popri hlavnej náplni programu OCEP slovenské školy majú príležitosť absolvovať aj niekoľko
výziev v podobe absolvovania rôznych webinárov alebo splnenia úloh na rôzne témy, napr.
z oblasti geografie, environmentálnej výchovy, fair play atď.
Absolvovaním týchto výziev dostanú školy na základe svojej aktivity a kreativity možnosť získať
do celkového hodnotenia extra body.

6 Najúspešnejšia škola navštívi Lausanne
Škola, ktorá na konci celého programu získa najväčší počet bodov, dostane príležitosť navštíviť
Olympijské múzeum a nové sídlo Medzinárodného olympijského výboru v Lausanne. Účasť bude
umožnená 3 dievčatám a 3 chlapcom z víťaznej školy, ktorí sa zúčastnili na programe OCEP,
vrátane 1 pedagóga, ktorý aktívne participoval na programe.

7 Kontakt
V prípade otázok môžete písať na ocep@eyof2022.com alebo kontaktovať koordinátora OCEP
Juliána Krulla na telefónnom čísle 0905 468 389.

