Олимпиада по права на човека
В дните от 17 до 20 юни 2014 г. в Приморско се проведе Първата национална
ученическа олимпиада по правата човека в страната ни.
Предварителната подготовка включваше написването на есе на тема, свързана
с правата на човека.
Самата олимпиада се проведе на 2 етапа.
Първият етап бе индивидуалното състезание. Учениците бяха разделени на
4 групи и пред жури от учители и университетски преподаватели трябваше да защитят
своите разработки. Най-добрите двама от всяка група взеха участие във финала.
По време на самия финал всеки
от участниците разгледа без подготовка
по един актуален въпрос от сферата на
правата на човека в рамките на 10
минути.
Журито
определи
индивидуалният победител на основата
на представянето на участниците.
Вторият етап бе груповото
състезание. Целта бе участниците да
работят
в
смесени
екипи
като
разработят казуси и проекти по
зададена тема. Всяка от четирите големи групи, на които бяха разделени учениците,
трябваше да развие своята теза – какви права на човека са нарушени, защо се
нарушават, как се реализират, каква е връзката с другите права, в какви документи и
конвенции са отразени тези права и каква е проявата им в България.
Езикова гимназия - Плевен след предварително проведен вътрешен
състезателен кръг, бе представена от 2 ученика от 11 клас.
Това са Емилия Димитрова от 11.а клас и Асен Вълев от 11.г клас.
Есето, което представи Асен бе на тема „Бежанците и правата на човека”, а
Емилия бе избрала темата „Дискриминацията в моето населено място”.
По време на цялата олимпиада те достойно представиха разработките си пред
журито. Въпреки голямата конкуренция, силната защита на темата изпрати Асен
Вълев на финал в индивидуалното
състезание. Като краен резултат той зае 4
място.
В
отборното
състезание
се
включиха и двамата ни представители.
Темите, които разработиха отборите бяха:
„Изборите”, „ Дискриминацията на жените”
, „Правата на ромите” , „Правата на
децата на бежанците”.
Отборът на Асен, развил сложната
тема за „Изборите” зае 1-во място, а отборът на Емилия, работил по темата за
„Дискриминация на жените” - 2-ро място.
И двамата ученика са представители на СИП- гражданско образование с
ръководител главен учител Лариса Василева, която заедно със старши учител Силвия
Стоянова взеха активно участие в журито по време на олимпиадата.

