CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
XXI. ročník celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže, celoštátne kolo 10. – 12. apríla 2019

Pokyny k napísaniu a zaslaniu úvahy1
Milá súťažiaca, milý súťažiaci,
postúpili ste do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, k čomu Vám blahoželám
Nosná téma XXI. ročníka OĽP: 30. výročie Nežnej revolúcie
Vašou úlohou je vypracovať úvahu na jednu z tém uvedených v tabuľke
Pri písaní úvahy sa riaďte záväznými pokynmi
uvedenými v Propozíciách XXI. r. OĽP, časť 2.8. – 2.9. a v ich prílohách
Ćíslo
témy
1.

2.

3.

4.

1

Názov témy (jazyk témy)

Garant témy

"Peace. Justice. Human Dignity. Tolerance. Solidarity. Informačná služba OSN
Secretary-General António Guterres says universal Viedeň / UNIS Vienna
values of the United Nations Charter are under attack
around the globe. How can we strengthen those values
and leave no one behind?" (AJ)
"Mier. Spravodlivosť. Ľudská dôstojnosť. Tolerancia.
Solidarita. Generálny tajomník OSN António Guterres
hovorí, že na celom svete sa útočí na univerzálne
hodnoty Charty OSN. Ako môžeme tieto
hodnoty podporiť a zároveň nikoho nevynechať?"
„Jedna výchovná ešte nikomu neublížila“.
Takmer každé dieťa si zažilo capnutie po zadku, či
„jednu výchovnú“ od rodičov. Kde je hranica medzi
ľudskými právami a možnosťou vychovávať deti podľa
vlastného uváženia? (SJ)
Je výborné, že si mladí ľudia na Slovensku užívajú
priestor demokracie a slobody.
Prečo potom nemajú záujem voliť v eurovoľbách?
Poraďte inštitúciám Európskej únie. (SJ)
Potrebuje moja generácia nový November?
(SJ)

Verejná ochrankyňa práv

Zastúpenie Európskej komisie
Na Slovensku

UNESCO Chair for Human
Rights Education na Univerzite
Komenského v Bratislave

Písomné práce sa od XVIII. r. OĽP nazývajú ÚVAHY, nie eseje.
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Úvahu odošlite do 15. februára 2019 nasledovne
 elektronickú verziu na e-mailovú adresu predsedníčky/predsedu krajskej komisie OĽP
vo vašom kraji
 1ks vytlačenej, zopnutej a podpísanej verzie
na poštovú adresu predsedníčky/predsedu krajskej komisie OĽP vo vašom kraji;
adresy sú v prílohe č. 2 Propozícií XXI. ročníka OĽP.
Pozri: http://www.olp.sk/ alebo
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/20-rocnik-olp-2017-20181.alej
Zaslanie úvahy je podmienkou účasti v celoštátnom kole OĽP.

Úvahy budú hodnotiť:
a) 4 garanti tém; každý jednu zo 4 tém; pred celoštátnym kolom; podľa vlastných kritérií;
b) 4 postupové poroty na celoštátnom kole OĽP podľa nasledovných kritérií:
o dodržanie Propozícií XXI. r. OĽP, časti 2.8. – 2.9.;
o uplatnenie štandardizovaných postupov písania úvahy, platných na stredných školách
v SR;
o zreteľné zameranie sa na vybranú tému a jej podstatné aspekty;
o uchopenie témy prostredníctvom ľudskoprávnych východísk a argumentácie;
o identifikácia jadra nastoleného problému a kľúčových ľudskoprávnych prvkov,
subjektov a vzťahov;
o jasnosť a zrozumiteľnosť výpovede;
o vnútorne logická argumentácia a uvažovanie v súvislostiach, s prihliadnutím na širšie
kontexty;
o korektné odkazovanie a citovanie (pokiaľ pracujete so zdrojmi);
c) hlavný mediálny partner XXI. ročníka OĽP – denník Pravda; pred celoštátnym kolom;
podľa vlastných kritérií a vlastného výberu jednej alebo viacerých tém úvah.
Želám Vám veľa radosti z písania.

PhDr. Dagmar Horná, PhD.
predsedníčka CK OĽP
dagmar.horna@gmail.com
http://www.olp.sk/
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