DEBATY
ONLINE
DLA LICEALISTÓW

INSTRUKCJA
DLA
NAUCZYCIELI

Debaty w trakcie e-lekcji dla
uczennic i uczniów szkół
średnich.
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WSTĘP
Wprowadzenie debat do zajęć to doskonały sposób na podniesienie
zaangażowania uczniów oraz niepowtarzalna szansa na budowanie umiejętności
kulturalnego prowadzenia merytorycznych dyskusji.
Nauka dyskutowania i przemawiania to dla uczennic i uczniów sposób na
zdobycie coraz cenniejszych umiejętności miękkich, ale także droga do
zrozumienia drugiej strony oraz budowania nawyku poszukiwania rozwiązań oraz
odrzucania nieprawdziwych argumentów.
Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony pragnących
wprowadzić debaty do szkół nauczycieli, Fundacja Polska Debatuje
przygotowała niniejszą publikację pozwalającą na przeprowadzenie krok po
kroku debat dla uczennic i uczniów szkół średnich.
Aby w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych narzędzi cyfrowych,
przedstawiamy nie tylko zasady przeprowadzania i sędziowania debat, ale także
instrukcję ich prowadzenia w formie online. Wierzymy, że niniejsze opracowanie
pozwoli Państwu na przeprowadzenie wielu inspirujących lekcji.
Życzymy Państwu udanych debat oraz zapraszamy do skorzystania z
materiałów edukacyjnych dostępnych na naszej stronie!
Fundacja Polska Debatuje

SPIS TREŚCI

1. JAK PRZEPROWADZIĆ DEBATĘ DLA UCZNIÓW?
2. ARGUMENTY I JAK JE TWORZYĆ
3. JAK OCENIĆ DEBATĘ?
4. JAK PRZEPROWADZIĆ DEBATĘ ONLINE KROK PO KROKU?
5. SPRAWDZONE TEMATY DEBAT
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JAK
PRZEPROWADZIĆ
DEBATĘ DLA UCZNIÓW?
W debacie w formacie Schools udział biorą 2 trzyosobowe zespoły zwane Propozycją i
Opozycją oraz Panel Sędziowski (minimum 1 osoba). Debatanci wygłaszają 5-minutowe
mowy z oddzielnymi zadaniami. Pierwsi mówcy przedstawiają definicje słów z tezy i
argumenty, drudzy dodają kolejne argumenty, trzeci wyłącznie zbijają argumenty drugiej
strony. Na koniec pierwsi lub drudzy mówcy wygłaszają 3-minutowe podsumowania.
Podczas mów zawodnicy z drugiej strony mogą zaoferować zadanie pytania, o którego
przyjęciu decyduje aktualnie przemawiająca osoba. Pierwsza i ostatnia minuta to czas
chroniony, podczas którego nie wolno zadawać pytań.
Zadaniem debatantów jest udowodnienie słuszności lub nieprawdziwości podanej tezy za
pomocą własnych argumentów oraz odnoszenia się do argumentów drugiej strony. Tezy
dotyczyć mogą twierdzeń (np. reklamy są szkodliwe), ocen (np. film jest lepszy niż teatr)
lub rozwiązań (np. zakaz handlu w niedzielę).
Tydzień przed debatą wybierz jej temat korzystając z naszej bazy i przedstaw go uczniom,
nie ustalając jeszcze strony, którą będą bronić. Możesz zasugerować uczniom źródła, przy
użyciu których pogłębiają wiedzę na dany temat.

KORZYŚCI Z DEBAT
1
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Budowa umiejętności przemawiania
publicznego, mniejszy stres przy
wystąpieniach.
Poszerzanie wiedzy o
świecie dzięki
różnorodnym tematom.
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Nauka pracy w grupie, podziału zadań i
wykorzystywania mocnych stron członków
zespołu.

Umiejętność logicznej
argumentacji
i krytycznego myślenia.
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Budowa postaw
obywatelskich oraz
zaangażowania.
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CZAS NA DEBATĘ!
Tydzień przed – wybranie
trzyosobowych zespołów, ogłoszenie
tematu i samodzielne przygotowania

15 minut przed – rozlosowanie
stron, ostateczne przygotowania

40 minut – czas
trwania debaty
15 minut – czas na
ustalenie werdyktu i
przygotowanie ogłoszenia
10 minut – przedstawienie werdyktu
z uzasadnieniem oraz indywidualnych
wskazówek

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

KLIKNIJ NA IKONĘ I ZOBACZ FILM Z INSTRUKCJĄ
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ARGUMENTY
I
JAK
JE
TWORZYĆ
Każda mowa składa się z kilku argumentów wzmacniających lub obalających daną tezę.
Sędziowie oceniają nie tylko różnorodność argumentacji, ale przede wszystkim poziom jej
udowodnienia. Zadaniem mówców jest przedstawienie jak najlepszego ciągu przyczynowoskutkowego, który uprawdopodobni prawdziwość ich argumentów. Zadaniem trzecich
mówców jest odniesienie się do argumentacji drugiej strony, czyli wskazanie
nieuzasadnionych twierdzeń oraz braków lub błędów w argumentacji. Aby mowa była
zrozumiała i przekonująca, należy wyraźnie podzielić ją na poświęcone oddzielnym
argumentom części, zapowiedzieć je na samym wstępie, a na końcu – przypomnieć
przedstawione argumenty.

W BUDOWANIU MOCNYCH ARGUMENTÓW NAJLEPIEJ SPRAWDZA SIĘ SCHEMAT TUP:
TWIERDZENIE – UZASADNIENIE – PRZYKŁAD
Przykładowe argumenty w debacie:
TEMAT DEBATY
TA IZBA UWAŻA, ŻE MUNDURKI SZKOLNE POWINNY BYĆ OBOWIĄZKOWE
ARGUMENT ZA

ARGUMENT PRZECIW

(Twierdzenie) Mundurki budują w
uczniach poczucie równości.
(Uzasadnienie) Dzięki mundurkom wiemy,
że ani rówieśnicy, ani nauczyciele nie
oceniają marek naszych ubrań. Niezależnie
od zarobków rodziców, w mundurkach
wyglądamy tak samo i czujemy, że mamy
równe prawa oraz zależący od naszej
pracy sukces. (Przykład) Żołnierze w
mundurach lub sportowcy w takich
samych strojach oceniani są wyłącznie za
ich pracę, nie pochodzenie.

(Twierdzenie) Mundurki zabierają poczucie
indywidualności. (Uzasadnienie) Brak
możliwości zademonstrowania własnej
odrębności oraz konieczność wtopienia się
w tłum odbierają uczniom poczucie własnej
wartości. Noszenie strojów wyrażających
gusta lub przekonania pozwala na
znajdowanie podobnie myślących
osób. (Przykład) Fani danej muzyki lub
wzorów mogą dzięki strojom czuć się sobą
i łatwo rozpoznawać osoby, z którymi chcą
się zaprzyjaźnić.
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JAK OCENIĆ DEBATĘ?
Oceniając debatę porównujemy występy obu zespołów. Na podstawie sporządzonych
podczas notatek oceniamy, z którą ze stron zgodziłby się przeciętnie oczytany obywatel
nieposiadający szczególnych poglądów na daną tezę.

Aby wskazać elementy do poprawy, w indywidualnych mowach oceniamy:
TREŚĆ (40%) – różnorodność oraz głębia udowodnienia argumentów. Wykorzystanie
wiedzy oraz odnoszenie się do drugiej strony. Pamiętaj, aby nie oceniać pod względem
własnych pomysłów i przekonań!
STYL (40%) – sposób prezentacji argumentów. W jakim stopniu mowa była czytana, a
w jakim mówiona? Czy była zrozumiała, urozmaicona? Czy mówca panuje nad głosem,
odnosi się do emocji, dopasowuje do treści słownictwo oraz głośność i tempo
wypowiedzi?
STRATEGIĘ (20%) – zrozumienie tematu, wypełnienie ról w zespole, panowanie nad
czasem.

KLIKNIJ W IKONĘ, ABY ZOBACZYĆ
SZCZEGÓŁOWĄ SKALĘ PUKTACJI
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JAK
PRZEPROWADZIĆ
DEBATĘ
ONLINE
KROK
PO
KROKU?
Najwygodniejszym rozwiązaniem jest utworzenie wydarzenia na specjalnie dostosowanym
do debat portalu Mixidea, który m.in. sam przestrzega kolejności mów oraz daje możliwość
zadawania pytań w ich trakcie. To najlepsze i całkowicie darmowe rozwiązanie, które
wymaga jedynie utworzenia przez uczniów kont na stronie lub logowania przy pomocy
mediów społecznościowych. Innym sposobem jest skorzystanie z powszechnie dostępnych
platform takich jak Discord, Skype czy Zoom, na których uczniowie już nierzadko posiadają
konta. Serwisy te należy dostosować pod przebieg debaty. Discord wymaga stworzenia
nowego serwera i osobnego kanału do poszczególnych debat. Na tych platformach sędzia
pilnować musi także czasu wypowiedzi poszczególnych mówców.
Pamiętaj o zaproszeniu uczniów do konwersacji kilka minut przed rozpoczęciem debaty, aby
mieli czas na sprawdzenie poprawnego działania mikrofonu i kamery. Następnie poproś o
wyciszenie mikrofonów wszystkich poza osobą mającą przemawiać.

KLIKNIJ NA IKONĘ ABY WEJŚĆ NA DANĄ PLATFORMĘ

Czy to działa? Tak! Na początku koronaferii w połowie
Marca 2020 rozpoczęliśmy ogólnopolski projekt Klub
Debat Online. W ciągu niespełna 2 tygodni
przeprowadziliśmy rejestrację na 17 debat , łączących
ponad 150 osób ze wszystkich stron Polski!
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SPRAWDZONE
TEMATY
DEBAT
Nie każda hipoteza jest dobrym tematem debaty. Jeśli chcesz wymyślić własny temat,
pamiętaj aby był on interesujący dla uczestników debaty, dostosowany do ich poziomu
wiedzy oraz zbalansowany – dający równe szanse na zwycięstwo obu stronom. Polecamy
skorzystanie z naszej bazy sprawdzonych tematów.
Zwyczajowo tematy rozpoczynają się stwierdzeniem Ta Izba… (This House…) Zwrot ten
nawiązuje do posiedzeń brytyjskiego parlamentu, którego członkowie głosują właśnie po
debacie za przyjęciem lub odrzuceniem danej propozycji.

EDUKACJA

TA IZBA...
EKONOMIA

zakazałaby prac domowych
wprowadziłaby obowiązkowe mundurki
wprowadziłaby obowiązkowy wolontariat
zakazałaby szkół prywatnych
zastąpiłaby klasyczne lektury
popularnymi powieściami

STOSUNKI
MIĘDZYNARODOWE

nakładałaby sankcje ekonomiczne na
niedemokratyczne reżimy
uważa, że koniec hegemoniii USA jest złą
wiadomością
uważa, że tylko rząd światowy uratuje
ludzkość przed kryzysem klimatycznym
jako Unia Europejska, stworzyłaby
wspólną armię

wprowadziłaby gwarantowany dochód
podstawowy
uważa, że państwo powinno zapewniać
mieszkania wszystkim obywatelom
wysoko opodatkowałaby mięso
wprowadziłaby ogólnoeuropejski podatek od
emisji dwutlenku węgla
płaciłaby rodzicom za opiekę nad dziećmi

TECHNOLOGIA

uważa, że Internet bardziej zaszkodził
niż pomógł demokracji
wprowadziłaby e-sport na Igrzyska
Olimpijskie
zabroniłaby politykom korzystania z
mediów społecznościowych
firmy powinny udostępniać wszystkie
dane użytkowników rządom
państwo powinno inwestować tylko w
zielone technologie
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ETYKA
uważa, że troska o innych jest

TA IZBA...
OBYCZAJOWOŚĆ

ważniejsza niż własne dobro
na miejscu Sokratesa, nie wypiłaby
cykuty
nie negocjowałaby z terrorystami
pozwoliłaby sportowcom na korzystanie
z dopingu

PRAWA OBYWATELSKIE

wprowadziłaby obowiązkową służbę
wojskową
pozwoliłaby na powszechny dostęp do
broni
dałaby rządowi prawo podsłuchiwania
obywateli
wprowadziłaby test językowy jako wymóg
uzyskania obywatelstwa

ZDROWIE
dałaby lekarzom, a nie rodzinie, prawo do
decydowania o przeprowadzaniu
ryzykownych procedur
zalegalizowałaby eutanazję
zalegalizowałaby sprzedaż organów
zakazałaby operacji plastycznych
zakazałaby testów na zwierzętach

zakazałaby konkursów piękności
uważa, że małżeństwo jest przestarzałą
instytucją
zakazałaby alkoholu
zakazałaby gier hazardowych

DEMOKRACJA

obniżyłaby próg prawa wyborczego do 16
roku życia
odbierałaby prawa wyborcze z chwilą
przekroczenia średniej długości życia
wprowadziłaby głosowanie online
karałaby za niewzięcie udziału w
wyborach
uważa, że system dwupartyjny jest
lepszy od wielopartyjnego

SPRAWIEDLIWOŚĆ

rehabilitacja, a nie surowa kara, powinna być
głównym celem systemu sprawiedliwości
wprowadziłaby 100% podatek od
dziedziczenia powyżej 100 mln PLN
wybierałaby sędziów poprzez głosowanie
oddzieliłaby funkcje Prokuratora
Generalnego i Ministra Sprawiedliwości

Fundacja Polska Debatuje to największa w Polsce organizacja rozwijająca debaty sportowe i ucząca
umiejętności przemawiania publicznego. Naszą misją jest zapewnienie młodym Polkom i Polakom
możliwości dyskutowania na równi z rówieśnikami z całego świata. Promujemy merytoryczną i kulturalną
wymianę argumentów poprzez warsztaty, turnieje, moderację debat publicznych oraz międzynarodowe
wymiany. Jako organizacja zrzeszona w International Debate Education Association, zapewniamy transfer
do Polski najlepszych praktyk edukacyjnych z wiodących światowych uczelni. Pomogliśmy już tysiącom
młodych ludzi pracować nad zaniedbywaną w tradycyjnej edukacji sztuką mówienia.
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