CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
XVIII. ročník celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže, celoštátne kolo 6. – 8. apríla 2016

Pokyny k napísaniu a zaslaniu úvahy1
Milá súťažiaca, milý súťažiaci,
postúpili ste do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, k čomu Vám blahoželám.
V XVIII. ročníku OĽP je nosnou téma: Ľudská dôstojnosť.
Vašou úlohou je vypracovať úvahu na jednu z tém uvedených v tabuľke.
Pri písaní úvahy sa riaďte záväznými pokynmi
uvedenými v propozíciách XVIII. r. OĽP, časť 2.7. – 2.9. a v prílohe č. 1
Ćíslo
témy
1.

Názov témy (jazyk témy)

Garant témy

Vzdelávanie a výchova k ľudským právam
a demokratickému občianstvu.
(SJ)

2.

"Migration is an expression of the human aspiration
for dignity, safety and a better future." (UN
Secretary-General Ban Ki-moon) — "Migrácia je
vyjadrením ľudskej túžby po dôstojnosti, bezpečnosti a
lepšej budúcnosti." (generálny tajomník OSN Pan Kimun) (AJ)
Mala by Európska únia podporovať ochranu
ľudských práv vo svete? (SJ)
Demokracia, právny štát a ľudské práva : Ako sa
domôcť svojich práv v demokratickom štáte? (SJ)

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR a
IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže
Informačná služba OSN Viedeň
(UNIS Vienna)

3.
4.

Zastúpenie Európskej komisie
na Slovensku
Bratislavská medzinárodná škola
liberálnych štúdií (BISLA)

Úvahu odošlite do 15. februára 2016
a to:
elektronickú verziu ako aj 1ks vytlačenej, zopnutej a podpísanej verzie
na e-mailovú a poštovú adresu predsedníčky/predsedu krajskej komisie OĽP
vo vašom kraji;
adresy sú v prílohe č. 2 Propozícií XVIII. ročníka OĽP.
Zaslanie eseje je podmienkou pre účasť v celoštátnom kole OĽP.

1

Podľa Propozícií XVIII. ročníka OĽP (časť 2.7. – 2.9.) sa písomné práce v XVIII. r. OĽP nazývajú ÚVAHY.

Úvahy budú hodnotiť:
a) 4 garanti tém; každý jednu zo 4 tém; pred celoštátnym kolom; podľa vlastných kritérií;
b) 4 poroty na celoštátnom kole podľa štandardizovaných kritérií pre písanie úvah, platných
na stredných školách v SR;
c) hlavný mediálny partner XVIII. ročníka OĽP – denník Pravda; pred celoštátnym kolom;
podľa vlastných kritérií a vlastného výberu tém úvah.

Želám Vám veľa radosti z písania.
PhDr. Dagmar Horná, PhD.
predsedníčka CK OĽP

