
Kvalifikacije za Međunarodnu filozofsku olimpijadu 2020. 

KMFO 2020. 

 

Prijava na kvalifikacije za Olimpijadu: 

– Pravo sudjelovanja na kvalifikacijama imaju svi učenici koji se budu kvalificirali na državnu razinu 

Natjecanja iz filozofije. 

– Prijave učenike za KMFO zaprimaju se do ponedjeljka 16. ožujka 2020. u 19:00 sati. 

– Kvalifikacije za sudjelovanje na Međunarodnoj filozofskoj Olimpijadi održat će se u ponedjeljak 23. 

ožujka 2020. 

– Učenici koji se ne prijave na vrijeme neće moći sudjelovati na KMFO. 

– Prijavljuje se online, slanjem prijavnice na kmfo2016@gmail.com 

 

Pisanje eseja: 

– Svi prijavljeni učenici će 23. ožujka 2020. na prijavljene adrese u 16:30 sati zaprimiti popis tema za 

pisanje eseja. 

– Učeniku treba omogućiti mirno mjesto i računalo na kojem može pisati esej. 

– Uz učenika za vrijeme pisanja eseja mora biti dežurni nastavnik (ili student). 

– Učenici će pisati esej od 17:00 do 19:00 sati. 

– Pisanje eseja započinje u 17:00, a završava točno u 19:00 sati. 

– Učenik uz znanje mentora svoj esej šalje na elektroničku adresu kmfo2016@gmail.com najkasnije u 

19:15 sati (mogućnost prijave se automatski zatvara u 19:16 sati). 

– Učenicima je dopušteno korištenje rječnika (hrvatsko-engleski, englesko-hrvatski, francusko-

hrvatski, hrvatsko-francuski itd). 

– Strogo je zabranjeno korištenje filozofskim enciklopedijama, udžbenicima itd. 

– Mentor/ica učenika je dužna popuniti elektronički zapisnik o pisanju eseja i poslati ga 

kmfo2016@gmail.com najkasnije 27. ožujka 2020. godine do 20:00 sati. 

 

Tijek evaluacije eseja i objava rezultata: 

– Eseji će najprije proći kroz tehničku provjeru (kroz nekoliko aplikacija za moguće lociranje 

preuzimanja teksta sa interneta i iz objavljenih tekstova). U slučaju da se dokaže da je dio eseja ili 

cijeli esej preuzet iz već objavljenog teksta, esej će automatski biti diskvalificiran. 

– Eseji svih učenika bit će šifrirani i poslani članovima neovisne komisije koju sačinjavaju stručnjaci 

iz Hrvatske i inozemstva. 

– Svaki će esej pročitati i ocijeniti najmanje dvoje ocjenjivača. 

– Pet ili šest eseja (ovisi o broju bodova) bit će dodatno evaluirani od dva inozemna evaluatora. 

– 6. travnja 2020. bit će objavljeni konačni rezultati. 
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– Rezultati će biti poslani na prijavljene elektroničke adrese i na službene adrese škola iz kojih dolaze 

kandidati. 

– Tijekom travnja i svibnja održat će se dodatne pripreme učenika koji su se kvalificirali za 

sudjelovanje na IPO-u. 

– Odabrani učenici sudjelovat će na Međunarodnoj filozofskoj Olimpijadi koja će se održati u 

Lisabonu 21. do 24. svibnja 2020. 

– Sve nejasnoće i pitanja, molim vas, postavite na kmfo2016@gmail.com 


