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KONKURS HUMANISTYCZNY
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(...) więc na koniec w formie testamentu/ żeby wiadomo było:/ buntowałem się.
(Zbigniew Herbert, Rozważania o problemie narodu.)

Rok 1956 w historii, literaturze i sztuce.
I. Organizator konkursu:
Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.
Patronat nad Konkursem sprawują Prezydent Miasta Leszna i Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie.
Opiekunem naukowym Konkursu jest

prof. dr hab. Stanisław Sierpowski były prorektor UAM,

dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN,
wykładowca Instytutu Historii UAM, prezes Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie obowiązują w nim zasady olimpiad i konkursów, o
których mowa w Zarządzeniu nr 23 MEN z 14 września 1992 r.

II. Cele konkursu:


Rozbudzanie zainteresowań humanistycznych.



Propagowanie wśród młodych ludzi uniwersalnych wartości humanistycznych.



Wskazanie drogi budowania własnej tożsamości opartej na wierności uniwersalnym ideałom.



Rozwijanie umiejętności interpretacyjnych tekstów literackich i dzieł sztuki.



Kształcenie umiejętności integrowania treści z zakresu przedmiotów humanistycznych.

 Tworzenie sytuacji umożliwiających wymianę doświadczeń i prezentacji osiągnięć.


Kształcenie umiejętności sprawnego wypowiadania się.



Zachęcenie do czytania różnych tekstów kultury i korzystania z różnych źródeł informacji.



Wyzwalanie własnej inicjatywy poznawczej i aktywności twórczej.



Wyłonienie grupy uczniów szczególnie uzdolnionych.

III. Organizacja konkursu:
1. Za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem Konkursu Humanistycznego odpowiedzialni są
Małgorzata Ptaszyńska, Aneta Daczka, Magdalena Kurzacz-Nagły, Halina Sieracka, Bogna
Turbańska-Łuczak.
2. Do wzięcia udziału w Konkursie Humanistycznym zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne z regionu
leszczyńskiego i szkoły zrzeszone w Towarzystwie Szkół Twórczych.
3. Przesłane prace (maksymalnie 5 stron, czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2
cm) opatrzone powinny być godłem. Dane osobowe autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod
kierunkiem którego praca powstawała, oraz adres szkoły ucznia winny być umieszczone w oddzielnej
zaklejonej kopercie z godłem. Prace prosimy przesyłać na adres I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
ul. Kurpińskiego 1, 64-100 Leszno, z dopiskiem SCRINIUM.
4. Termin nadsyłania prac upływa 6 lutego 2009 roku. Adres organizatora Konkursu - Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Lesznie, ul. Kurpińskiego 1, 64-100 Leszno, z dopiskiem SCRINIUM.
6. Komisja powołana przez Zespół Przedmiotowy Polonistów i nauczycieli plastyki I Liceum
Ogólnokształcącego w Lesznie wyłoni 5 - osobową grupę finalistów, którzy zaprezentują swoje prace
na finale (czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut).
7. Jury przy ocenie prezentacji będzie brało pod uwagę zwłaszcza twórczy charakter pracy i sposób jej
wygłoszenia.
8. Laureatem konkursu zostanie finalista, który napisał najlepszą pracę i najlepiej ją wygłosił,
9. Przesłane prace nie mogą być wcześniej zgłaszane do innych konkursów.
10. Finał Konkursu Humanistycznego odbędzie się 13 marca 2009 roku.
11. Szczegółowy plan dnia finałów prześlemy razem ze specjalnym zaproszeniem.
12. Wszystkie prace finalistów zostaną opublikowane.
13. Organizator nie pokrywa kosztów uczestnictwa w Konkursie Humanistycznym.

IV. Sugestie dla uczestników konkursu.
Celowe jest niepodawanie tematów, konkurs ma charakter otwarty. Zależy nam na twórczych
wypowiedziach.
Organizatorzy pozostawiają swobodę wyboru formy prezentacji.

IV. Postanowienia końcowe:
Decyzje komisji Zespołu Przedmiotowego Polonistów I Liceum Ogólnokształcącego w
Lesznie są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Kontakt: scrinium@op.pl

