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Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować o rozpoczęciu pierwszego stopnia XXXI Olimpiady Filozoficznej. Olimpiada pozwala
biorącym w niej udział Uczestnikom osiągać poszerzone kompetencje w zakresie edukacji filozoficznej oraz
stwarza możliwość rozwinięcia takich przymiotów intelektualnych, jak umiejętność logicznego myślenia,
wnioskowania i porównywania stanowisk filozoficznych, a także refleksji nad własną postawą i otwartością
w stosunku do odmiennych poglądów.
Zawody pierwszego stopnia polegają na:
▪ samodzielnym wyborze przez Uczestnika jednego z tematów wymienionych
w aktualnym programie XXXI Olimpiady Filozoficznej oraz na opracowaniu wybranego
tematu w formie poszerzonej pracy pisemnej
(tematyka tegorocznej edycji wraz z sugestiami bibliograficznymi oraz program znajdują się
w załączeniu, a także pod adresem: http://ptfilozofia.pl/program/; przypominamy, że praca pisemna
nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego [format A4;
marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman; wielkość czcionki 12 pkt; interlinia 1,5 wiersza]);
▪ przesłaniu pracy na adres Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Łodzi
w formie wydruku do dnia 30 listopada 2018 r.; praca powinna zostać przekazana do Komitetu
Okręgowego w Łodzi także w formie pliku tekstowego na płycie CD;
▪ przesłaniu – wraz z pracą – wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego formularza
pt. „Zgłoszenie uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej” (wzór znajduje się w załączeniu).
Bardzo prosimy o przestrzeganie terminarza XXXI Olimpiady Filozoficznej. Sugerujemy, aby pracę oraz
wymaganą dokumentację dostarczyć do Komitetu Okręgowego w Łodzi drogą pocztową. Prosimy
także o zwrócenie uwagi, czy przesyłka zawiera komplet wymaganych dokumentów. Odpowiedzi na wszelkie
pytania udziela sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Łodzi, który pełni dyżury
w siedzibie Komitetu według terminarza, który zostanie umieszczony pod adresem: http://filozof.uni.lodz.pl.
W czasie dyżuru można także bezpłatne uzyskać materiały pomocnicze do Olimpiady Filozoficznej. Pełny
regulamin XXXI Olimpiady Filozoficznej znajduje się pod adresem: http://ptfilozofia.pl/regulamin/.
Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia;

mgr Artur Kołodziejczyk, UŁ
sekretarz

