Dyrektorzy i Uczniowie
Szkół Ponadpodstawowych

III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mózgu
Szanowni Państwo,
Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne PTNk i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie oraz Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie mają zaszczyt

po raz trzeci zaprosić uczniów Szkół

Ponadpodstawowych do udziału w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu. Pomimo trudnych
czasów pandemicznych w jakich przyszło nam żyć, uczyć się i pracować podejmujemy wyzwanie
organizacji III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu.
Podobnie jak w roku poprzednim, zgodnie z uchwałą Senatu PUM, dwóch Laureatów Olimpiady
uzyska prawo do studiowania na wszystkich kierunkach w PUM z pominięciem procedury rekrutacyjnej
Wymóg obecnej sytuacji zmusza nas do przeprowadzenia pierwszego i drugiego etapu Olimpiady drogą
elektroniczną na jednej z cyfrowych platform edukacyjnych. Być może etap centralny, a zwłaszcza część ustna,
będzie możliwy do przeprowadzenia w sposób tradycyjny.
Przedstawiamy Państwu kalendarz i warunki zmagań olimpijskich.
1.

Zawody Olimpiady są trzystopniowe:
I stopień szkolny ( w szkołach macierzystych lub domu ucznia ) – 11 grudnia 2020, godzina 10.00
( piątek ) Test do rozwiązania na ekranie komputera po zalogowaniu się uczestnika.
II stopień – okręgowy ( w ustalonych okręgach ale przeprowadzany w szkołach macierzystych lub
domu ucznia ) – 5 marca 2021, godzina 10.00 ( piątek ) Test do rozwiązania na ekranie komputera po
zalogowaniu się uczestnika.
III stopień centralny – finałowy ( Aula Główna PUM w Szczecinie ) składający się z dwóch etapów,
pisemnego – rozwiązanie testu i ustnego – odpowiedzi na pytania problemowe - odbędzie się
17 kwietnia 2021, godzina 9.00 ( sobota )

2.

Zgłoszenie Szkoły do Olimpiady prosimy przesłać w wersji elektronicznej ( preferowane ) na adres
olimpiady: olimpiadawom@gmail.com lub listownie na adres: V LO im. Adama Asnyka ul. Ofiar
Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin do dnia 23 października 2020 roku.

3.

Szkoły, które zgłoszą swój akces otrzymają wytyczne dotyczące rejestracji uczestników i przebiegu
etapu szkolnego Olimpiady oraz wykaz literatury do dnia 10 listopada 2020 roku.

4.

Planujemy rejestrację indywidualna drogą elektroniczną wszystkich uczestników Olimpiady.

Adres do korespondencji: V LO im A. Asnyka ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin, tel. 914232802;
www.www.ptnk.5v.pl; www. neurokognitywistyka.pum.edu.pl e-mail: olimpiadawom@gmail.com

Regulamin olimpiady, wykaz literatury oraz bieżące widomości dotyczące Olimpiady Wiedzy o Mózgu
znajdziecie

Państwo

na

stronie

www.ptnk.5v.pl

w

zakładce

olimpiada

oraz

www.

neurokognitywistyka.pum.edu.pl w zakładce Olimpiada Wiedzy o Mózgu.
Przesyłamy w załączniku Formularz Zgłoszeniowy Szkoły.
Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich uczestników i organizatorów w czasie pandemii
warunki uczestnictwa i przebieg III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu mogą zmieniać się,

Serdecznie zapraszamy do udziału,
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