
MEGHÍVÓ   IPO 2017     VÁLOGATÓVERSENY    Budapest 2017. április 7. 
 
Kedves Diákok! 
 
Örömmel értesítem a filozófia és etika tantárgyak iránt érdeklődő diákokat, hogy az idén is megrendezésre 
kerül a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia (IPO). 
 
Az IPO 2017  helyszíne: Rotterdam (Hollandia), időpontja: 2017. május 25-28.  
Az esemény hivatalos témája: TOLERANCIA -   További részletek a honlapon: www.ipo2017.nl 
(Az IPO témája rendszerint nincs összefüggésben a versenyesszék idézeteivel.) 
A verseny előkészületei, vitái a facebook és Twitter oldalakon is követhetőek:  
 
https://www.facebook.com/events/1781387138772203/ 
 
Twitter:  #IPOTolerance  
Az IPO honlapja további érdekes információval szolgálhat (pl. korábbi évek témái, esszéi): 
 http://www.philosophy-olympiad.org/  
 
Az IPO Válogatóversenyére 2017. április 7. (pénteken) 14 órai kezdettel kerül sor a Budapesti 
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban (Bp. Horváth Mihály tér 8). 
 
Fontos tudnivalók: A válogatóversenyen a diákoknak négy óra alatt egy idgen nyelven (angol, francia, 
német vagy spanyol) a megadott négy téma (idézet) egyike alapján kell – számítógépen – esszét 
írniuk. A dolgozatokat egyetemi tanárokból álló zsűri értékeli, melynek tagjai a nemzetközi verseny kritériumai 
szerint az alábbi szempontok alapján pontozzák az írásműveket: tématartás (relevance to the topic); a 
téma filozófiai értelmezése (philosophical understanding of  the topic); az érvelés meggyőző ereje 
(persuasive power of  argumentation); eredetiség (originality). Érdemes megjegyezni, hogy nem a 
filozófiatörténeti tudás az  érdekes – hanem a filozófiai készségek. Tehát nem feltétlenül kell ismerni az idézet 
szerzőjét, másfefől természetesen az adott filozófiai témát a szerző életműve, illetve a filozófiatörténet 
kontextusában is tárgyalni lehet: a cél mindenkor ugyanaz, tehát a filozófiai téma.  
 
A válogatóversenyen első két helyezést elért diák képviselheti hazánkat a nemzetközi 
megmérettetésen. FONTOS,  hogy az első helyezett diák felkészítő tanára is jogosultságot nyer a 
versenyen való részvételre – amennyiben nem vállalja, a második helyezett diák tanára jogosult az utazásra. Az 
IPO 2017 résztvevői számára a szállást és étkezést a szervező ország biztosítja, az útiköltségről (utazás 
Budapestről a helyszínre és vissza) és az utasbiztosításról Magyarország Emberi  Erőforrás Minisztériuma 
gondoskodik. 
 
Az MFT Elnökségének határozata értelmében azok a diákok, akik valamilyen más nemzetközi filozófiai 
versenyen érdemleges helyezést értek el, esetleg szerepeltek a korábbi évek Nemzetközi Filozófia Olimpia 
versenyén, egyéni elbírálás alapján mentesülhetnek az OKTV-n való részvétel alól, tehát közvetlenül 
jelentkezhetnek az IPO válogatóversenyre. Amennyiben bármely diák igény tart e lehetőségre, kérjük 
jelezze az IPO csapatvezetés címére (ld. alább), ugyanakkor kérjük az adott versennyel kapcsolatos  
minden releváns információ csatolását (verseny neve, jellege, helyszín, időpont, honlap – illetve a diák 
helyezése, és amennyiben lehetséges, a diák dolgozata, vagy egyéb írásos dokumentum). 
 
Köszönjük az érdeklődést. -  Sok sikert! 
 
Tisztelettel, 
 
Pató Attila 
IPO csapatvezető, Magyar Filozófiai Társaság   Elérhetőség:  attila.pato@gmail.com 
 
Takács Márta        Elérhetőség: takacs.marta.eva@gmail.com  
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium.   
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