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• AKTYWIZACJA SENIOREK I SENIORÓW POPRZEZ DEBATY •
Umiejętność krytycznego myślenia oraz jasnego formułowania i wyrażania
swoich opinii jest ważna na każdym etapie życia. Coraz powszechniejsze
staje się uwzględnianie edukacji debatanckiej w programach szkolnych.
Tymczasem, zgodnie z opiniami osób, które wzięły udział w projekcie
Seniorów debaty na ważne tematy, warsztaty z tworzenia argumentów
i wypowiedzi publicznych mogą być równie przydatnym doświadczeniem
dla osób w wieku emerytalnym. Przeprowadzenie debaty jest dla
uczestników świetną zabawą, dla organizacji urozmaiceniem ich repertuaru,
a dla lokalnych społeczności – możliwością poznania spektrum opinii
seniorów na istotne tematy.

• ZAKRES PROJEKTU •
Warsztaty z debatowania dla seniorek i seniorów składają się z części
merytorycznej i praktycznej. Uczestniczki i uczestniczki mają szansę
zapoznać się z podstawowymi konceptami tworzenia argumentacji.
i budowania struktury wypowiedzia, a następnie przetestować zdobyte
umiejętności w trakcie debaty, której temat ustalany jest z wyprzedzeniem,
umożliwiającym efektywne przygotowanie się.
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• PRZEKAZYWANE UMIEJĘTNOŚCI •
Konstruowanie argumentów – struktura TUP
Twierdzenie – jedno zdanie oddające główny sens argumentu
Uzasadnienie – powinna to być najważniejsza i najbardziej
rozbudowana część
Przykład – krótko ilustrujący omawianą kwestię w praktyce
Odpowiadanie na argumenty
Podważanie argumentów strony przeciwnej poprzez analizę:
Dlaczego ten argument nie jest prawdziwy?
Dlaczego nie wyklucza się z moimi argumentami?
Dlaczego mój argument jest ważniejszy?
Styl wypowiedzi
tworzenie przekonywującej wypowiedzi poprzez odpowiedni dobór
stosowanego języka i skuteczne wykorzystanie przekazów
niewerbalnych:
Ton głosu
Kontakt wzrokowy
Gestykulacja
Postawa
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• FORMA DEBATY •
Forma debaty powinna być dostosowana do potrzeb wyrażanych przez
uczestniczki i uczestników projektu, możliwości lokalowych oraz
przewidywanej frekwencji. Aby właściwie dobrać kształt części praktycznej,
należy wziąć pod uwagę:
Czy uczestniczki i uczestnicy chętnie biorą udział w drobnych
ćwiczeniach praktycznych w trakcie części merytorycznej projektu?
– Stosunek do nawet krótkich wypowiedzi przed grupą może być dobrym
prognostykiem frekwencji w trakcie spotkań praktycznych.
Czy uczestniczki i uczestnicy mieszkają w jednej okolicy bądź mają chęć
i możliwość spotkania się poza czasem spotkań w celu ustalenia
wspólnej argumentacji?
– Dla niektórych osób konieczność „dogadania się” z grupą
w nieokreślonym z góry miejscu i czasie może być zniechęcające.
Czy istnieją bodźce, które zachęcają osoby biorące udział w projekcie
do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach?
– Frekwencja w darmowych warsztatach zależy od licznych czynników:
poziomu życia członków grupy, potencjalnych korzyści (dyplomy,
zaświadczenia, nagrody rzeczowe), sposobu prowadzenia warsztatów, a
nawet od pogody. Planując debatę z tygodniowym wyprzedzeniem warto
mieć je na uwadze.
Czy warunki lokalowe umożliwiają swobodną wypowiedź? Czy
uczestniczki i uczestnicy będą czuć się komfortowo w trakcie
warsztatów?
– Przy planowaniu debaty osób starszych, które być może nie miały
dotychczas szansy wypowiedzieć się publicznie w ustrukturyzowanej formie,
ważny może być zarówno aspekt prywatności – przekonania, iż nikt „z ulicy”
nie usłyszy ich wypowiedzi (zwłaszcza w przypadku wylosowania strony
debaty, z którą dana osoba niekoniecznie się identyfikuje), jak i potencjalne
bariery przestrzenne (np. konieczność pokonania schodów w celu wejścia
do sali, niewygodne krzesła, niedogodna temperatura w pomieszczeniu).
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• FORMA DEBATY •
W idealnym przypadku uczestniczki i uczestnicy projektu:
dobierają się lub zostają podzieleni na drużyny na tydzień przed debatą,
wspólnie wybierają ważny dla nich temat debaty,
w trakcie poprzedzającego debatę tygodnia wspólnie ustalają linię
argumentacyjną i przygotowują się merytorycznie,
w łatwy i komfortowy sposób mogą skontaktować się z osobami
prowadzącymi warsztaty w celu otrzymania niezbędnego wsparcia np.
merytorycznego czy organizacyjnego,
stawiają się pełną drużyną w dniu debaty, aby przećwiczyć nowo
nabyte umiejętności.
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• KORZYŚCI DLA SENIOREK I SENIORÓW •
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• REKOMENDACJE •

1.
2.
3.
4.

Tematy debat i przykłady w trakcie warsztatów powinny być silnie
dostosowane do grupy. Osoby biorące udział w warsztatach mogą
kierować się różnymi pobudkami – warto już na pierwszym spotkaniu
ustalić motywacje uczestniczek i uczestników, aby wiedzieć czy wolą
rozmawiać na tematy im bliższe (np. ułatwienia dostępu do obiektów
sportowych dla osób na emeryturze), czy bardziej ogólne (np. Wojna
w Ukrainie czy polityka socjalna państwa).
Warsztaty powinny być prowadzone w sposób przystępny. Warto
unikać anglicyzmów, wszelkiego rodzaju żargonu czy silnie
sprofesjonalizowanego języka (np. zaawansowanych pojęć
socjologicznych) w celu zminimalizowania potencjalnej bariery
wejścia i przeciwdziałania poczuciu wykluczenia wśród uczestniczek
i uczestników.
Promocja projektu powinna uwzględniać możliwie szerokie
wyjaśnienie, aby osoby zgłaszające się do udziału były świadome
jego istoty. Pożądane byłoby zawarcie w materiałach reklamowych
informacji o programie poszczególnych spotkań, aby zminimalizować
ryzyko szerokiego odpływu uczestników po pierwszych spotkaniach.
Warto rozważyć wprowadzenie mechanizmów umożliwiających
podtrzymanie frekwencji w grupie, np. telefoniczne przypomnienia
o kolejnych spotkaniach, dyplomy ukończenia kursu i tym podobne.
Dzięki zachowaniu spójności grupy, osoby biorące udział w projekcie
mogą w pełni korzystać z ćwiczeń grupowych i debaty.
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
kontakt@polskadebatuje.org
polskadebatuje.org
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