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Regulamin konkursu
I Cele konkursu:
1. Aktywizowanie młodzieży gimnazjalnej poprzez promowanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
2. Wspieranie edukacji filozoficznej w gimnazjach.
3. Ukazanie filozofii europejskiej jako fundamentu kulturowego i światopoglądowego współczesnej Europy.
4.  Rozbudzanie  i  podtrzymywanie  filozoficznych  zainteresowań  młodzieży,  pielęgnowanie  umiejętności  samodzielnego
myślenia oraz wrażliwości poznawczej i moralnej.
II Udział w konkursie:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas gimnazjalnych.
2.  Uczestnictwo  w  konkursie  jest  równoznaczne  z  nadesłaniem  na  adres  szkoły-organizatora  wypełnionej  karty
zgłoszeniowej.



3.  Konkurs  rozgrywany  jest  jedynie  w  kategorii  indywidualnej,  która  składa  się  z  etapu  pisemnego  (analiza  
i interpretacja tekstów filozoficznych połączona z testem wiedzy).
III Tematyka konkursu:
1. Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi: „W poszukiwaniu człowieczeństwa”.
2. Uczniowie przygotowujący się do konkursu zobowiązani są do zapoznania się z następującymi zagadnieniami:

– umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych,
– znajomość  biografii, dorobku oraz poglądów filozoficznych autorów wskazanych tekstów,
– znajomość treści wskazanych fragmentów tekstów filozoficznych,
– znajomość  pojęcia  z  zakresu  filozofii  (aksjologia,  antropologia,  byt,  dualizm,  egzystencjalizm,  estetyka,  etyka,

idealizm, materializm, metafizyka, moralność, ontologia, relatywizm).
Wykaz tekstów (uczestników konkursu obowiązuje znajomość wybranych tekstów w całości lub też ich fragmentów):

– Platon, Państwo (księga VII: alegoria jaskini),
– Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu (fragment),
– Albert Camus, Człowiek zbuntowany (fragmenty).

3.  Konkurs  ma  charakter  interdyscyplinarny,  nawiązuje  do  programu  edukacji  filozoficznej,  łącząc  go  
z  zagadnieniami  poruszanymi  w  ramach  innych  przedmiotów:  języka  polskiego,  historii,  wiedzy  
o społeczeństwie, nauk przyrodniczych, religii oraz etyki.

IV Zakres tematyczny konkursu:
„W poszukiwaniu człowieczeństwa”

Teksty źródłowe:
– wszystkie  fragmenty  tekstów  uwzględnione  w  wykazie  dołączone  zostały  do  materiałów  przesłanych  przez

organizatora; w przypadku ich braku, prosimy o kontakt.
Literatura pomocnicza:
Gaarder J., Świat Zofii, przeł. Zimnicka I., Warszawa 1995.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III, Warszawa 2001.
Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń 2002.
Słowniki i leksykony filozoficzne.
V Terminarz konkursu:

1. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesyłać na adres organizatora do 4.05.2018 r.



Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wyspiańskiego 3
87-800 Włocławek
tel. 54 234 34 99, fax 54 234 77 10
2. Etap pisemny konkursu rozpocznie się 8.05.2018 r. o godz. 10.00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 we Włocławku.
3.   Ogłoszenie  wyników  i  podsumowanie  zmagań  konkursowych  odbędzie  się  15.05.2018  r.  od  godz.  10.00 w  szkole
organizatora.
4. Wszelkie pytania związane z organizacją, przebiegiem i tematyką konkursu proszę kierować do organizatorów:
Pani Aneta Sobolska – e-mail: anetasobolska12@wp.pl; tel. szkolny: (54) 234 34 99
Pani Katarzyna Grudzińska – e-mail: k.grudzinska@onet.pl; tel. szkolny: (54) 234 34 99

Zachęcamy do udziału!
Organizatorzy

mailto:k.grudzinska@onet.pl

