Slovensko filozofsko društvo in Gimnazija Novo mesto objavljata razpis za

15. Državno tekmovanje iz filozofije
za šolsko leto 2018/2019
Državno tekmovanje iz filozofije bo potekalo v petek, 29. marca 2019, na Gimnaziji Novo mesto, Seidlova cesta 9,
Novo mesto, z začetkom ob 9.30 uri.
Teme pisanja eseja so:







Vprašanje stvarnosti (temelj stvarnosti, vprašanje metafizike, nujnost in svoboda, duhovno in materialno,
človek in smisel, avtentično življenje)
Vprašanje spoznanja (plodnost in meje skepticizma, mnenje in vednost, utemeljitev spoznanja, jezik kot
pogoj in meja spoznanja, razum in njegove meje, znanost in filozofija)
Vprašanje morale (moralni relativizem, utemeljitev moralnih načel, svoboda in odgovornost, moralne
vrednote in moralno vrednotenje, dobro življenje, vrlina in sreča)
Posameznik in skupnost (utemeljitev in meje oblasti, država in skupno dobro, zakon in svoboda, pravičnost in
enakost, kršitev zakona in kazen, družbena utopija)
Filozofija religije (verovanje in razum, dokazovanje božjega bivanja, Bog in svet, govor o Bogu, religija in
morala, kritika religije)
Filozofija in literatura: filozofska interpretacija književnih del, ki so predpisana na maturi iz slovenščine

Priporočena literatura:










Palmer, Donald (2007): Ali središče drži? Uvod v zahodno filozofijo
Gaarder, Jostein (1997): Zofijin svet: roman o zgodovini filozofije
Bryan, Magee (2002): Poti filozofije.
Savater, Fernando (1998): Etika za Amadorja.
Miller, David (2007): Politična filozofija. Zelo kratek uvod
Craig, Edward (2011): Filozofija. Zelo kratek uvod
Okasha, Samir (2012): Filozofija znanosti. Zelo kratek uvod
Warburton, Nigel (2009): Filozofija. Temeljna spoznanja
Revija FNN

Potek tekmovanja
Udeleženke in udeleženci bodo med danimi naslovi izbrali enega in napisali esej. Vsaka predpisana tema bo
vsebovala tri različne naslove, razen »Filozofija in literatura«, kjer bo na voljo en odlomek iz predpisanih besedil.
Prijava
Rok za prijavo na tekmovanje je petek, 22. marec 2019. Prijavnica naj bo posredovana na e-naslov
uros.lubej@gimnm.org. Prijava naj vsebuje: naziv šole, ime in priimek mentorja/-ice, ter imena in priimke sodelujočih
dijakov/-inj. Vsaka šola lahko prijavi do tri udeležence/-ke.
Udeleženci/-ke državnega tekmovanja morajo biti selekcionirani na šolski ravni. Mentorji/-ice so tudi ocenjevalci/-ke
na tekmovanju.
Strokovna komisija
Strokovno komisijo za izvedbo tekmovanja tvorijo: Alenka Hladnik, dr. Tomaž Grušovnik, Uroš Lubej.
Pravilnik
Pravilnik, ki ureja to tekmovanje, je dostopen na spletnih straneh Gimnazije Novo mesto.

Objava rezultatov tekmovanja
Rezultati tekmovanja bodo razglašeni na dan tekmovanja ter objavljeni na spletni strani Gimnazije Novo mesto.
Razpisno besedilo je bilo 15. januarja 2019 objavljeno na spletni strani Gimnazije Novo mesto ter je bilo posredovano
vsem učiteljicam in učiteljem filozofije na srednjih šolah.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je Uroš Lubej, Gimnazija Novo mesto (031-626-326,
uros.lubej@gimnm.org).
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