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Beszámoló  

Pató Attila  

A  belgiumi Gentben, 2016. május 12-15-én megrendezett  IPO - Nemzetközi Filozófia Olimpián a 

korábbiaknál több érmet és elismerést ítéltek oda a bírálók, és egy különös meglepetésről lesz 

emlékezetes: a 3 aranyérmes helyezett közül két diák a Koreai Köztársaságból érkezett. Törökországi a 

harmadik aranyérmes diák. A négy  ezüstéremnek Horvátország, India, Norvégia, Románia diákjait, az öt 

bronzéremnek  Finnország, Hollandia, Németország,  Szlovénia,  Törökország diákjai örvendhettek.  

További információ a helyezésekről itt: 

 http://www.ipo2016.be/results/  

 

Örömmel számolhatunk be aról, hogy  

HORVÁTH ÁBRAHÁM ÁGOSTON  

 a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákja "HONORARY MENTION" - oklevéllel  tanúsított elismerésben 

részesült.  

Magas volt az okleveles elismerések száma is, amelynek összesen 24 diák  örvendhetett.  

Köszönjük Für Violának, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium és Általános iskola diákjának 

is a részvételt, aki szintén élményekben és új barátokkal gazdagon tért haza Belgiumból. 

A Nemzetközi Filozófiai Szövetség (FISP) és a Nemzetközi Bizottság által delegált tanárokból álló 

elnökség (Steering Board) véleménye szerint a verseny szívonala az idén rendkívül magas volt.  

A szervezők, a Genti Egyetem részéről  Danny Praet, illetve a középiskolai tanárok szövetsége (Pantha 

Rei) részéről Pascal Vanhoecke kiváló szervezőmunkával biztosították a résztvevők maximális 

kényelmét, és a valóban tartalmas programot.  

Az IPO témája a Háború és béke többszörösen is kitöltötte az intenzív programot. Az előadások és 

beszélgetések mellett egy szakmailag magas színvonalon összeállított, azonos című kötet és az Ieper / 

Ypres környéki I. világháborús katonai temetők és emlékhelyek, a városban az Emlékmúzeum 

meglátogatása, illetve a Menin Gate-nél, az esti 8 órás megemlékezés számára számos tanulsággal 

szolgáltak – és bizonyára minden résztvevő számára emlékezetes marad.    

További részletek a verseny honlapján tekinthető meg –  

http://www.ipo2016.be  

- amely ugyanakkor aligha adhatja vissza azt a szellemi tartamban és szakmai-baráti  beszélgetésekben 

gazdag  pár nap történetét, amely elsősorban a diákok számára – amint egy diák beszámolója az osló-i 

olimpiáról is tanúsítja – egész életre szóló tanulságokkal szolgál. Az IPO  valamennyi résztvevője 

egyetérthet azzal, hogy ezt a sajátos leckét talán csak a filozófia kerete biztosíthatja.  

Dél-Korea és Törökroszág sikere azt is igazolhatja, hogy a filozófia oktatása nem kezdődhet elég korán. 

Mindkét országban – de különösen Dél-Koreában a tanterven kívüli filozófia-foglalkozások, a 

Philosophy for Children nagyon fontos a diákok ész a szakma számára is – s nem utolsó sorban a 

filozófiai versenyek során is eredményeket hoz. 
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