Si SÚŤAŽIACA / SÚŤAŽIACI
na krajskom kole 23. ročníka Olympiády ľudských práv?
Vítame Ťa, pozorne si prečítaj tento záväzný
MANUÁL.
Veríme, že máš pochopenie pre zmeny, ktoré sme museli v našej olympiáde robiť krok za
krokom (vrátane ad hoc, doteraz nevyskúšaných riešení), pretože si ich vynútila situácia
neľahká pre nás všetkých. Ideme cestou možného. Pozorne budeme monitovať, analyzovať
a vyhodnocovať priebeh krajských kôl, pričom vítame aj spätnú väzbu v súlade
s Propozíciami 23. r. OĽP.
 Sleduj weby www.olp.sk a http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-asutaze/OLP.alej a riaď sa vystavenými Propozíciami 23. r. OĽP - verzia z 1.2.21.
Platí, že v krajskom kole sa 11.2.2021 súťaží z domu, dištančne, pri splnených
podmienkach (prihláška zo školy, súhlas so spracovaním osobných údajov –
kontaktná osoba: predseda/predsedníčka KK OĽP vo vašom kraji).
 Prečítaj si tento manuál k účasti na krajskom kole. Uplatníš ho 11.2.2021.
 Prístup ku krajskému kolu budeš mať vo štvrtok 11.2.21 výlučne z webu olp.sk
a elektronickej aplikácie. Súčasťou aplikácie bude j technická podpora.
 V tento deň od 8:00 do 8:20 sa na webe olp.sk prihlásiš/zaregistruješ. Vyplníš
povinné údaje: priezvisko, meno, škola, kraj, emailová adresa) a „odklikom“
deklaruješ svoj samostatný výkon. Bez týchto krokov Ťa aplikácia nepustí ďalej. Ak
sa prihlásiš neskôr, k testu síce môžeš pristúpiť, ale oberieš sa o celkový čas na
absolvovanie testu.
 V ten istý deň, v čase 8:30 – 9:30 absolvuješ prvú časť krajského kola, test. Neskôr to
nie je možné. Aplikácia Ti poskytne certifikát o absolvovaní testu, s možnosťou tlače.
Samozrejme, niečo iné bude diplom po absolvovaní celého krajského kola, ktorý udelí
krajská komisia podľa svojich možností.
 V ten istý deň, o cca 10:30 sa dozvieš (z aplikácie aj z webov), či postupuješ do
druhej časti krajského kola, k téze a ktorá téza Ti prináleží.
 Ak postupuješ, v ten istý deň v čase 10:30 – 12:00 pripravuješ riešenie tézy. Riadiš
sa záväzným postupom riešenia tézy/prípravy a odoslania videa, ktorý je
v Propozíciách, verzia 1.2.21, časť Krajské kolá/Dištančná verzia ako aj v tomto
návode. Rada naviac: cennejšia je samozrejme ústna výpoveď, ktorú nečítaš na
kameru z papiera (prípravy riešenia tézy), ale pri ktorej sa prezentuješ tak, akoby si
hovoril/a priamo k oproti sediacej porote s minimálnym nahliadaním do písomnej
prípravy.
 Po príprave riešenia tézy a nahrávke videa umiestniš svoje súťažné video
na elektronické úložisko, ktoré Ti poskytne aplikácia. Termín uloženia: najneskôr do
13:00 hod. Podmienka: do zverejnenia výsledku krajských kôl nesmie byť žiadne
súťažné video umiestnené
nikde inde okrem oficiálneho úložiska a Tvojho
technického zariadenia.

 V ďalších dňoch čakáš na výsledok hodnotenia krajskej komisie a potvrdenie
výsledku Celoštátnou komisiou OĽP. O tom, či postupuješ (po absolvovaní oboch
častí krajského kola, testu a tézy) do celoštátneho kola, sa dozvieš z výsledkovej
listiny, zverejnenej na weboch 16.2.2021.
 Ak postupuješ do celoštátneho kola, čítaj na weboch informáciu: Úvahy – témy,
garanti, pravidlá prípravy a zaslania.
 Úvahu zasielaš výlučne elektronicky na emailovú adresu predsedníčky/predsedu KK
OĽP najneskôr do 22.2.21 (emailové adresy predsedníčok/predsedov KK OĽP sú
v Prílohe č. 2 Propozícií – na weboch).
 Úvahu dodáš dvojako: wordovskú (nepodpísanú) a PDF (podpísanú) verziu (návod
e-podpisu je na webe olp.sk).
 Každý
zaslaný
súbor
musí
byť
označený
nasledovne:
1_KOVÁČOVÁ_GYM_Prievidza_TN (kde 1=číslo témy úvahy, nasleduje priezvisko,
druh školy: GYM, SOŠ, SPŠ, OA, nasleduje miesto školy a na konci skratka kraja:
BA, BB, KE, NR, PO, TN, TT, ZA).

Veľa úspechov Ti praje CK OĽP a OLYMP!

