Magyar aranyérem Dániában a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián

A NEMZETKÖZI FILOZÓFIAI DIÁKOLIMPIA – angol nevét rövidítve IPO – a
középiskolás diákok számára évente egyszer megrendezett verseny. Az idén immár 21 éves
hagyománnyal bíró esemény lehetıséget nyújt arra, hogy a tanulók esszéírás révén
bizonyítsák, hogy elsajátították a filozófiai gondolkodást. Az a feladatuk, hogy négy, a
helyszínen megadott idézet közül egyet kiválasztva építsenek fel egy filozófiai
gondolatmenetet, ügyelve az érvelés erejére, a kiválasztott probléma valódi megértésére, a
gondolat eredetiségére, és a megalkotott szöveg koherenciájára. Azaz a feladat a gondolkodás
mővészetének/tudományának kimagasló mővelése. Az esszét a diákok nem írhatják az
anyanyelvükön, angolul, németül, franciául vagy spanyolul kell megfogalmazniuk
számítógépen. A többlépcsıs zsőrizés és a Nemzetközi Filozófiai Társaság (FISP) felügyelete
garantálja, hogy a legkiválóbb dolgozatok nyerjék el az érmeket, melyek száma más
diákolimpiákkal szemben igen alacsony. Idén a közel 90 induló közül csak öt diáknak jutott
érem (1 bronz-, 3 ezüst-, és 1 aranyérem született).
Az IPO minden évben más helyszínen, illetve országban kerül megrendezésre. Az idén a dán
szervezıbizottság Odense-ben, H.C. Andersen szülıvárosában rendezte meg a versenyt. A
fegyelmezett, de rugalmas és derős szervezés kiváló hangulatot teremtett 2013. május 16-a és
19-e között.
Az IPO egyrészt verseny – másrészt jóval több annál! A 40 országból érkezı diákok és
tanárok számára a versenyfeladat és a javítás mellett számos lehetıség van a filozófia
mővelésére. Workshopok, elıadások, kiállítások, hajnalig tartó beszélgetések erısítik meg azt
a tapasztalatot, hogy a filozófia egy nyitott és békés emberi társadalom, egy humánus világ
alapjait segít megalapozni. Az idei IPO fı témája Soren Kierkegaard, a 200 éve született dán
filozófus munkássága volt.
A magyar csapat (Palasik Róbert és Juhász Péter, illetve csapatvezetıként Pató Attila,
felkészítı tanárként Takács Márta) a Magyar Filozófiai Társaság delegálásában vett részt a
versenyen. A versenyzı diákok kiválasztása az MFT égisze alatt zajló hazai
válogatóversenyen történt (Pató Attila, Mester Béla és Schmal Dániel zsőrizésével).
Különösen nagy öröm, hogy Dániában az egyetlen ARANYÉRMET magyar diák,
PALASIK RÓBERT, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium 12.
évfolyamos tanulója érdemelte ki egy Hannah Arendt idézet elemzésével. A magyar csapat
ezen sikerét, illetve Palasik Róbert teljesítményét elismerés illeti, csakúgy, mint felkészítı
tanára, Takács Márta munkáját.

