REGULAMIN

II Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego
„#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!”
I. Organizatorzy:
Organizatorem II edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „#Odważ się być
Mądrym#Sapere Aude!” jest I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej
i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
II. Cele konkursu:
Celem Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „#Odważ się być Mądrym#Sapere
Aude!” jest:









Zainteresowanie uczniów filozofią jako umiłowaniem mądrości.
Ukazywanie specyfiki problemów filozoficznych i ich odniesień do innych nauk oraz
przedmiotów szkolnych; kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy uzyskanej
w edukacji szkolnej.
Ukazywanie tradycji filozofii europejskiej jako fundamentu jedności kulturowej
i duchowej Europy.
Kształtowanie filozoficznych zainteresowań młodzieży, rozwijanie samodzielnego
myślenia uczniów oraz formowanie ich wrażliwości poznawczej oraz moralnej;
wspieranie utalentowanych uczniów.
Wspieranie nauczycieli szkół podstawowych i średnich w rozwijaniu filozoficznych
zainteresowań uczniów.

III. Program merytoryczny Konkursu:
Konkurs ma charakter interdyscyplinarny; jego program nawiązuje do wybranych zagadnień
zawartych w podstawie programowej przedmiotów: filozofii, języka polskiego, religii, etyki,
historii, wiedzy o społeczeństwie oraz innych. Program konkursu zawiera problemy i teksty,
które pogłębiają edukację humanistyczną w jej filozoficznych aspektach.
IV. Zasady Konkursu i warunki udziału w Konkursie:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
a) IV – VI klas szkół podstawowych
b) VII i VIII klas szkół podstawowych
c) szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

3. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne.
4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
a) samodzielne przygotowanie pracy na wybrany temat spośród zaproponowanych, zgodny
z kategorią wiekową i formą, co szczegółowo zostało określone w Rozdziale V Regulaminu,
b) doręczenie pracy Organizatorowi wg zasad opisanych w Rozdziale V Regulaminu, wraz
z prawidłowo wypełnioną Kartą Zgłoszeniową uczestnictwa w Konkursie, stanowiącą
Załącznik nr 2 do Regulaminu. Karta Zgłoszeniowa powinna być odręcznie podpisana przez
rodzica lub opiekuna prawnego Autora, Opiekuna Naukowego i opatrzona pieczątką szkoły,
do której uczęszcza Autor,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika i jego Opiekuna
zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 1 do Regulaminu (w przypadku
Uczestników poniżej 18 roku życia); w przypadku Uczestników powyżej 18 roku życia
przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
V. Tematy i formy prac konkursowych
1. Uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej:
Temat: Do jakich filozoficznych refleksji skłoniła Cię lektura wybranej baśni
H. Andersena lub Ch. Perraulta?
Formy wypowiedzi:
Literacka: wypracowanie, wiersz, opowiadanie, dialog, piosenka, vlog, dramat.
Plastyczna: ilustracja do wybranej bajki, plakat, komiks.
2.Uczniowie klas VII- VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół średnich:
Tematy:






Człowiek XXI w. niewolnik mass mediów czy świadomy siebie i swojego miejsca
w rzeczywistości podmiot?
Jak zmieniła nas pandemia? Co doradziliby nam starożytni filozofowie w czasie
kryzysu epidemicznego?
Małe wybory o dużym znaczeniu – co ja mogę zrobić by świat był lepszy?
„Spotkanie to najgłębsze i najbardziej bogate z doświadczeń, jakie człowiek może
w swoim życiu przeżyć”. Jak rozumiesz tę myśl Józefa Tischnera? Uzasadnij
odpowiedź korzystając z koncepcji filozofii dialogu.

Formy wypowiedzi:
- esej / wypowiedź argumentacyjna / rozprawka (do 5 stron A4) - uczeń powinien wykazać się
samodzielnością myślenia, cytatami i odwołaniami do źródeł.
- utwór literacki inspirowany filozofią - wiersz, opowiadanie, dialog, piosenka, dramat, vlog.
- plakat, mem, internetowy, film (do 4 minut).

3. Zalecana literatura:
B. Reeves, C. Nass "Media i ludzie", PIW 2000, Typy i mechanizmy manipulacji w mediach
(us.edu.pl) Łęcicki Grzegorz Integracyjna i dezintegrująca funkcja mediów w społeczeństwie
informacyjnym (Kultura_Media_Teologia-r2011-t4-s45-54.pdf (muzhp.pl), W. Zuziak, Nurty
etyki. Od starożytności do nowożytności, Kraków 2018, s. 15-60 Diogenes Laertios, Żywoty
i poglądy słynnych filozofów ,P. Vernezze "Dont worry, be stoic" 2012, Janusz Czarny
Ekologia i ekologizm a filozofia ekologii (Wroclawski_Przeglad_Teologiczny-r2001-t9-n2s29-35.pdf (muzhp.pl), Encyklika Laudato si' - Papież Franciszek - Portal OPOKA,
https://www.miesiecznik.znak.com.pl/lokalnie-sezonowo-smacznie/,
Stanisław
Jaromi
O trudnych pytaniach, ludziach i (pozostałej) przyrodzie : ekologia głęboka a ochrona
przyrody Studia_Ecologiae_et_Bioethicae-r2004-t2-s107-122.pdf (muzhp.pl). Tischner
o spotkaniu – Tischner.pl,
14_Paweł_Bortkiewicz_Koncepcja dialogu w twórczości
ks_Józefa Tischnera_229-241.pdf (amu.edu.pl), Teresa Żółkowska Ja, Ty, Inny - Dialog?
zolkowska_17-30.indd (amu.edu.pl) , » Archiwum bloga » Filozofia dramatu ks. Józefa
Tischnera (homopaschalis.pl)
4. Proponowane wykłady:
W trakcie przygotowań do konkursu, uczniowie będą mogli wziąć udział w czterech zdalnych
wykładach/konwersatoriach przeprowadzonych przez pracowników naukowych uniwersytetu.
Spotkania te przybliżą problematykę zagadnień ujętych w tematach.
5. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla
uczestnika Konkursu. Te instytucje przekazują Organizatorowi prace konkursowe.
6. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską
decyduje data stempla pocztowego.
7. Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszeniową, której wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z dołączonym do niej Oświadczeniem rodzica/opiekuna
prawnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Prace uczniów należy przesłać do 01.03.2021 r. w formie elektronicznej (adres:
filozofialimanowa@gmail.com w formacie programu Word lub PDF; czcionka Times New
Roman, wielkość 12, odstęp 1.5, wyjustowane) lub w formie papierowej wraz załącznikiem
na adres:
I LO w Limanowej ul. Orkana 1 34-600 Limanowa – z dopiskiem II Powiatowy
Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „ #Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!”
9. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkursu, zaplanowanych wykładów
zamieszczane są na stronie internetowej Szkoły, stronie Facebook I LO.
VI. Zadania Komisji Konkursowej
1. Skład Komisji. Komisja Konkursowa powołana została przez Organizatora: Dziekana
Wydziału Filozoficznego UP JP II i Dyrektora I LO w Limanowej. W jej skład wchodzą
pracownicy naukowi UP JP II i nauczyciele przedmiotów humanistycznych I LO
w Limanowej.
2. Zadania Komisji. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonuje
oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody
i wyróżnienia. Pracownicy naukowi Uniwersytetu oceniają eseje, wypowiedzi
argumentacyjne i rozprawki uczniów w drugiej kategorii wiekowej (klasy VII - VIII szkoły

podstawowej i szkoły średnie), pozostałe prace oceniają członkowie Komisji z I LO. Decyzja
Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Kryteria oceny prac. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę:
1) zgodność pracy z tematyką Konkursu,
2) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
3) sposób ujęcia tematu.
VII. Nagrody
1. Laureaci, finaliści i uczniowie wyróżnieni w każdej kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody
rzeczowe ufundowane przez panią Poseł na Sejm RP Urszulę Nowogórską, Starostwo
Powiatowe w Limanowej, Wydział Filozoficzny UP JP II w Krakowie, Radę Rodziców I LO
w Limanowej, Wójta Gminy Tymbark i Wójta Gminy Limanowa.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 marca 2020 r. Informacja o terminie, miejscu
i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Organizatora oraz przesłana mailowo do szkół biorących udział w Konkursie.
3.Prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane podczas uroczystości wręczenia nagród
i wyróżnień.
4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia uroczystej gali wręczenia nagród z uwagi
na sytuację epidemiologiczną, Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu wydarzenia
lub przeprowadzenia go w formie zdalnej.

VIII. Harmonogram Konkursu:
1. Konkurs trwa od 20.01.2021r. do 01.03.2021 r. Prace nadesłane po terminie nie będą brane
pod uwagę w Konkursie.
2. W trakcie przygotowań do konkursu uczniowie będą mogli wziąć udział w czterech
zdalnych wykładach/konwersatoriach przeprowadzonych przez pracowników naukowych
Uniwersytetu (o terminach poinformujemy). Spotkania te przybliżą problematykę zagadnień
ujętych w tematach. Po wykładach przewidziana jest debata prowadzona przez uczniów I LO.
3. Pracę konkursową wraz ze skanami załączników należy przesłać drogą mailową na adres:
filozofialimanowa@gmail.com w formacie programu Word lub PDF lub pocztą tradycyjną
w formie papierowej wraz załącznikami na adres:
I LO w Limanowej ul. Orkana 1 34-600 Limanowa – z dopiskiem II Powiatowy
Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „ #Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!”
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 11 marca 2021 r. Nagrodzeni uczniowie wraz
z opiekunami merytorycznymi zostaną zaproszeni na uroczystą galę, która odbędzie się
15 marca 2021 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Orkana w Limanowej. Informacja
o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora oraz przesłana mailowo do szkół biorących udział w Konkursie.

4. W związku z sytuacją epidemiologiczną Organizator zastrzega sobie zmianę terminu
wydarzenia lub formy wręczania nagród laureatom i finalistom Konkursu.
Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać:
I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej
Ul. Orkana 1
34-600 Limanowa
Tel. 183372059
p. Anna Smaga- Trojanowska , tel. 503016665
p. Grzegorz Kuziel
p. Anna Matyasik

Załącznik Nr 1 – OŚWIADCZENIE
Załącznik Nr 2 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

