S.Austruma
Noslēgusies 22.Starptautiskā filozofijas olimpiāde – IPO 2014
Noslēgusies 22.Starptautiskā filozofijas olimpiāde, kura šogad tika organizēta
Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Starptautiskās filozofijas olimpiādes atklāšanas
ceremonija notika Viļņas Rātsnamā. Olimpiādes dalībniekus un viesus sveica
Lietuvas Izglītības un zinātnes ministra vietniece Svetlana Kauzoninė, filozofijas
profesore Jurate Baranova, Starptautiskās filozofu biedrības federācijas (FISP)
prezidents, profesors Viljams Makbraids (Williamas McBride) un citi organizatori.
Katru gadu filozofijas Olimpiāde tiek rīkota citā valstī. Šogad Viļņā olimpiādē
piedalījās 89 skolēni no 41 valsts. Dalībniekus pavadīja arī viņu skolotāji. Latviju,
tāpat kā pagājušajā gadā, pārstāvēja divi Valsts atklātās filozofijas olimpiādes
uzvarētāji.
Olimpiādes dalībniekiem bija jāraksta filozofiska eseja kādā no Eiropas valodām:
angļu, franču, vācu vai spāņu valodā.
Eseju novērtēšana notika trīs posmos. Katrā posmā vienu eseju lasīja četri vērtētāji no
vienas vērtētāju grupas. Katrai no vērtētāju grupām bija jāizlasa četras esejas. Esejas
tika vērtētas pēc šādiem kritērijiem:
- saistība ar tēmu;
- tēmas filozofiskā izpratne;
- pārliecinoša argumentācija;
- izklāsta struktūras konsekvence;
- oriģinalitāte.
22.Starptautiskā filozofijas olimpiāde bija veltīta vienam no ievērojamākajiem
divdesmitā gadsimta filozofiem, Kauņā dzimušajam Emanuelam Levinam (19061995).

Pārstāvji no Latvijas iepazīstina ar sevi. Krāslavas ģimnāzijas skolnieks Viktors Urkauskis,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolniece Ieva Sūnāksle un viņu pavadošās personas no LU
vēstures un filozofijas fakultātes Marija Assereckova un Viktorija Aizkalna.

Viktors Urkauskis izvēlējās esejas tēmu, ierosmi gūstot no Konfūcija doktrīnas.

Ieva Sūnāksle no piedāvātajām tēmām izvēlējusies angļu filozofes G.E.Anskombas citātu par
moralitāti un brīvas izvēles esamību: nogalināt vai nenogalināt.

Svinīgā filozofijas olimpiādes noslēguma un apbalvošanas ceremonija notika 18.maijā
Lietuvas Zinātņu akadēmijā.

22.starptautiskās filzofijas olimpiādes zelta medaļas ieguvēji.

Šogad zelta medaļas izcīnīja:
Vulpe dan Cristian no Rumānijas;
Elina Karastie no Somijas;
Jakob Gomolka no Vācija;
Lukas Jonuška no Lietuvas
Atšķirībā no pagājušā un aizpagājušā gada, kad Latvijas skolēni pirmo reizi,
piedaloties starptautiskajās filozofijas olimpiādēs Norvēģijā un Dānijā, ieguva
atzinības, šogad deleģētajiem skolēniem atzinības un godalgotās vietas izpalika.

No atklāšanas ceremonijas

Reģistrācija

