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Kwestie 
organizacyjne

 Potwierdzenie obecności (uczestnictwa) na chacie poprzez wpisanie słowa „Jestem/Dzień
dobry” (na początku szkolenia) oraz „Do widzenia/Cześć” (na zakończenie szkolenie).

 Pytania dotyczące prezentacji i poruszanych zagadnień proszę zapisywać na chacie.

 W trakcie szkolenia zaplanowana jest 10-minutowa przerwa.

 W przypadku problemów technicznych prosimy o zapisanie na czasie problemu z dopiskiem na
początku zdania #TECH.



Jak zaczynacie dzień?

< termometr >



Dziś się spotykamy, aby…

Cele szkolenia



< chmura myśli >

Z czym kojarzy się Tobie słowo „debata”?



Debata to metoda pracy, która kształtuje
w uczniach wielorakie umiejętności.
Pozwala dostrzec siłę i możliwości, jakie
daje dialog i dyskusja, a co za tym idzie –
wykształca postawy obywatelskie.

Uczniowie zaczynają dostrzegać, że
demokracja jest nieustannym dialogiem
społecznym i rozumieć, jak ważna jest
umiejętność wypowiadania własnego
zdania, formułowania efektywnych,
przekonujących argumentów, a zarazem
słuchania głosu innych.

Źródło: Fundacja Szkoła z Klasą, https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-
content/uploads/2016/11/debatowanie-jako-metoda-pracy-z-
uczniami.pdf

Debata



 rozwija umiejętność wypowiadania się na forum,

 rozwija umiejętność tworzenia logicznych, konkretnych
i klarownych wypowiedzi,

 wzmacnia pewność siebie,

 pokazuje, jak istotne jest uważne słuchanie innych
i uczy poszanowania innego punktu widzenia,

 rozwija umiejętność twórczego i krytycznego myślenia,

 kształci umiejętność tworzenia różnorodnej, jasnej
i efektywnej argumentacji,

 zwraca uwagę na to, jak istotne jest popieranie
argumentów rzetelnymi dowodami,

 wspomaga procesy demokratyzacji szkoły

Źródło: Fundacja Szkoła z Klasą, https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/debatowanie-
jako-metoda-pracy-z-uczniami.pdf

Debata



Po co ludzie debatują?

< dodaj swoją odpowiedź>



Rodzaje debat

debata "za" 
i "przeciw"

debata 
oxfordzka

dyskusja 
panelowa

dyskusja 
plenarna

dyskusja 
nieformalna akwarium

dyskusja 
sokratejska

dyskusja 
z zaproszonym 

gościem



Dyskusja z zaproszonym gościemDyskusja z zaproszonym gościem

źródło: Wikipedia.org



Dyskusja sokratejskaDyskusja sokratejska

źródło: Poznan.ipn.gov.pl



Akwarium

źródło: Radomsko24.pl 



Dyskusja plenarna

źródło: Old.pafere.org



Dyskusja 
panelowa

źródło: Wikipedia.org



Debata „za” i „przeciw”Debata „za” i „przeciw”

źródło: Sp5.lubon.pl 



Debata oxfordzka

źródło: Efni.pl



W jakich sytuacjach „spotkaliście się” 
z debatami?

<dodaj swoją odpowiedź>



Nie każdy temat jest odpowiedni 
dla każdego formatu debaty!

<dopasuj tematy do najlepszych form debatowania>



W debacie oksfordzkiej występują
zwolennicy i przeciwnicy tezy. Debata
ma swojego marszałka i sekretarza,
którzy powinni zajmować widoczne
miejsce na sali obrad.

Zespoły zwolenników i przeciwników
tezy zajmują miejsca po prawej i lewej
stronie stołu prezydialnego.

Marszałek udziela głosu naprzemiennie
zwolennikom i przeciwnikom tezy. Czas
wystąpień jest ograniczony.

Źródło: Fundacja Szkoła z Klasą, https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-
content/uploads/2016/11/debatowanie-jako-metoda-pracy-z-
uczniami.pdf

Debata
oxfordzka



Na czym polega debata oxfordzka w praktyce?



Jak dobrze wybrać temat debaty?
Wspólnie z uczniami i uczennicami

Ma walor edukacyjny

Jest zrozumiały dla naszych odbiorców i aktualny

Jest dla nas ciekawy

Jest szczegółowy – nie jest zbyt ogólny



Który temat niekoniecznie jest dobry 
dla debaty oxfordzkiej?

a) Czy Polska w najbliższych 5 latach powinna zmienić walutę na euro?

b) Jak zachowywać się bezpiecznie w sieci?

c) Który kolor jest najlepszy – zielony czy niebieski?





Przerwa :))))



Jak przygotować 
debatę 
krok po kroku?

1. Wybór tematu i celu
 Czego chcemy się nauczyć?

 Ciekawy i precyzyjny temat

 Do kogo chcecie dotrzeć?



Jak przygotować 
debatę 
krok po kroku?

2. Wybór formy
Pamiętajcie, że wybór formy zależy od
rodzaju tematu – czy jest on otwarty,
czy zamknięty, a także od celów, jakie
sobie postawiliście



Złote zasady

1. Debata powinna być sprawiedliwa
dla wszystkich stron – to znaczy, że
temat powinien być tak
skonstruowany, żeby każda osoba
uczestnicząca w debacie miała
szansę wymyślić ciekawe i istotne
argumenty. Nie wolno układać
tematów, co do których z góry
wiadomo, że wygra jedna strona.

2. Debata powinna być prowadzona zgodnie z zasadami,
aby uniknąć chaosu. Z tego powodu warto pamiętać o roli
moderatora i o ustaleniu zasad przed rozpoczęciem
debaty. Zasady powinny zostać zaakceptowane przez
wszystkich uczestników i uczestniczki.

3. Nie wszystkie argumenty są dozwolone. Nie wolno
obrażać strony przeciwnej, stosować tzw. argumentów ad
personam. Osoby uczestniczące nie mogą też używać
nieprawdziwych statystyk czy przykładów, aby
potwierdzić słuszność swojej tezy. Argumenty powinny
być oparte na sprawdzonych danych zaczerpniętych
z wiarygodnych źródeł (czasopisma naukowe, strony
internetowe z potwierdzoną renomą, artykuły eksperckie,
książki i publikacje uznanych autorów i autorek). Rolą
publiczności, moderatora lub moderatorki i pozostałych
uczestników i uczestniczek debaty jest wzajemne
pilnowanie, aby argumenty były merytoryczne i uczciwe.

Źródło: Mateusz Wojcieszak, Przewodnik po debatach dla Szkół Ambasadorów Parlamentu Europejskiego, Fundacja CEO.







Jak przygotować 
debatę 
krok po kroku?

3. Harmonogram i podział 
obowiązków
 Kogo macie „na pokładzie”?

 Ile macie czasu?

 Jak zadania chcą wykonywać osoby 
z zespołu?

 Okres przygotowania dla osób 
uczestniczących



Jak przygotować 
debatę 
krok po kroku?

4. Uczestnicy i sojusznicy
 Gdzie szukać uczestników?

 Kto Wam może pomóc?
 nauczyciele, dyrekcja

 rodzice

 uczniowie

 zaproszeni goście

 lokalne media

 lokalni przedsiębiorcy

 uczelnia wyższa

 organizacje społeczne



Jak przygotować 
debatę 
krok po kroku?

5. Finał i dokumentacja
 Przedstawcie wszystkie zaproszone

osoby oraz mówców i mówczynie

 Pamiętajcie o dokumentowaniu
debaty. Róbcie zdjęcia, spisujcie
ważne wypowiedzi lub nagrajcie
całość.

 Pamiętajcie o ważnej roli
publiczności. Dajcie jej szansę się
wypowiedzieć!





Jak przygotować 
debatę 
krok po kroku?

Czy to wszystko?



Jak przygotować 
debatę 
krok po kroku?

6. Podsumowanie
 Ile osób zobaczyło debatę?

 Jak wydarzenie oceniają mówcy?

 Czy udało Wam się zrealizować 
cały plan działań?



Jak podsumować debatę?

<dodaj swoją odpowiedź>



lekcja tematyczna, zaproszenie ekspertki, podsumowanie w grupie

projektowej, obejrzenie filmu/materiału edukacyjnego na temat debaty,

obejrzenie debaty innej grupy na ten temat (YT), kolejna debata…

Jak podsumować debatę?







Opracujmy wspólnie debatę!

< praca w grupach w chmurze>



Podsumujmy pracę –
co udało Wam się ustalić?



Debata online 
–
na co uważać?

 … ?

 … ?

 … ?

 … ?

 … ?

 … ?



 narzędzie

 publiczność a uczestnicy debaty

 dostęp dla osób z zewnątrz

 uprawnienia prowadzącego

 kamerki i nagrywanie

Debata online 
–
na co uważać?



Karta pracy „Budżet projektu

Podsumowanie
szkolenia

<wirtualna rundka>



Karta pracy „Budżet projektu

Q and A 
o debatach i debatowaniu



Dziękuję ;) 
Mateusz Wojcieszak
mateusz.j.wojcieszak@gmail.com



Dziękuję ;) 
Mateusz Konieczny
mateusz@manufakturaprzyszlosci.pl


