
 
 
 

 
 

Karta pracy. Rodzaje debat 

W trakcie szkolenia poznałeś/poznałaś kilka możliwości debatowania (typów debat). Nie pamiętasz wszystkich cech wyróżniających omówione rodzaje? Zajrzyj do kilku materiałów, m.in.: 

▪ Centrum Edukacji Obywatelskiej, Scenariusze debat o samorządności i demokracji w szkole, https://samorzad.ceo.org.pl/material/scenariusze-debat-o-samorzadnosci-i-
demokracji-szkolnej  

▪ Centrum Edukacji Obywatelskiej, Debaty, https://samorzad.ceo.org.pl/materialy/dla-uczniow/debaty 
▪ Fundacja Szkoła z Klasą, Debatowanie jako metoda pracy z uczniami, https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/debatowanie-jako-metoda-pracy-z-

uczniami.pdf  
▪ Polska Akcja Humanitarna, Jak zorganizować szkolną debatę?, 

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2017/06/2017_dlaszkol_kampania_zrobmypokoj_poradnik_jak_zorganizowac_debate.pdf  

A teraz odpowiedz na kilka pytań, które pozwolą Tobie na uporządkowanie wiedzy na temat debatowania. 

Który z typów debaty jest według Ciebie najciekawszy?  

Debata „za” i „przeciw” Debata oksfordzka Dyskusja panelowa 

Dyskusja plenarna Dyskusja nieformalna Akwarium 

Dyskusja punktowana Dyskusja z zaproszonym gościem Dyskusja sokratejska 

 

Co najbardziej podoba się Tobie w wybranym rodzaju debaty? 

…….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………..…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

Co Twoim zdaniem różni debatę „za” i „przeciw” od dyskusji plenarnej? 

…….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………..…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
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Jakie cechy łączą akwarium i dyskusję nieformalną? 

…….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………..…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

Czym dla Ciebie jest debatowanie? 

…….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………..…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

Umiejętności organizacji debaty to jedno, ale bez publiczności każda debata stałaby się zupełnie nieinteresującym widowiskiem. Dlatego tak ważne jest ćwiczenie się w aktywnym słuchaniu 

oraz praktykowanie odwagi zadawania pytań. Jest to szczególnie ważne przy okazji udziału w debatach. Zapoznaj się z zapisem jednej z debat dostępnych na portalu YouTube, wybierz tę, 

której tematyka jest dla Ciebie najciekawsza. W trakcie słuchania i oglądania rób notatki –  czy coś w wypowiedziach mówców wywołało Twoją wątpliwość? Czujesz, że ktoś podał argumenty 

opierające się na nieprawdzie? Zapytaj o to! A może jakiś wątek zainteresował Cię szczególnie i chciałabyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej? 

▪ „Konieczność ukończenia studiów wyższych jako klucz do zawodowego sukcesu jest mitem”: https://www.youtube.com/watch?v=CmTuCzsjaHc 

▪ „Dzisiejszą młodzież trzeba nazwać „młodzieżą bez wymagań”, co jest główną przyczyną zwiększania się skali ukrytego bezrobocia i jednocześnie braku wykwalifikowanych 

pracowników”: https://www.youtube.com/watch?v=WwpFZArQKCw 

▪ „Młodzież XXI w. jest wygraną epoki cyfrowego świata”: https://www.youtube.com/watch?v=Sjn9Gr7HQ-0  

Pytania do mówców propozycji Pytania do mówców opozycji 
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