Miasto Młodych Artystów

Finał regionalny debat oksfordzkich
Zasady / program / instrukcje
1.
Trzymamy się regulaminu debat obywatelskich zamieszczonych na stronie
www.miastomlodychartystow.pl, wprowadzamy zasadę, iż każdy występujący musi umożliwić
zadanie min. 1 pytania stronie przeciwnej (jeśli pytania będą sygnalizowane) oraz udzielić na
nie odpowiedzi;
2.
Dobór drużyn i pytań:
a.
„Dziką kartę” wylosowała drużyna z Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Nowej Dębie
b.
1. para półfinałowa:
Radomyśl nad Sanem – Nowa Dęba, temat debaty: „Internet pomaga w nauce”
c.
2. para półfinałowa:
Samborzec – Baranów Sandomierski, temat debaty: „Współczesna młodzież nie jest tolerancyjna”
d.
Temat debaty finałowej:
„Media ogłupiają społeczeństwo”
3.
Drużyny będą walczyć metodą „play-off”.
4.
Wstępny program finału debat oksfordzkich:
 11.00 – 11.05 losowanie drużyn, które wystąpią w 1. półfinale
 11.05 – 11.15 losowanie stron półfinału (kto jest propozycją a kto opozycją)
 11.15 – 12.00 przygotowanie się drużyn do półfinału
 12.00 -12.30 1. Debata półfinałowa
 12.30 – 13.00 2. Debata półfinałowa
 13.00 – 13.15 losowanie stron finału (kto jest propozycją a kto opozycją)
 13.15 – 13.30 przygotowanie się drużyn do finału
 13.30 – 14.00 FINAŁ
 14.00 – 14.15 przerwa
 14.15 – 15.45 debata „Młodzi a politycy” – temat debaty 2013: „Czy dobro wspólne
jest wartością dla polityków”
5.
W czasie Finału Regionalnego odbędzie się również finał „Gry obywatelskiej” Fundacji
Dobra Sieć (do potwierdzenia). Chętne drużyny mogą się spotkać w Namiocie Animacji
Młodzieżowej na dziedzińcu Zamku w godz. 16.00 – 18.00.
6.
Debaty będą filmowane przez pracownika Fundacji. Finały regionalne objęte są też
konkursem na krótki film z debat. Uczestnikiem konkursu może być osoba w wieku 13-25 lat.
Regulamin konkursów zamieszczony na stronie www.miastomlodychartystow.pl
7.
Dla drużyny uczestniczącej w półfinale i finale oraz jej sympatyków czeka dodatkowa
nagroda niespodzianka. Nagrodę uzyska ta drużyna, która zaprosiła największą liczbę osób w
wieku 13-25 lat. Weryfikacja nastąpi poprzez wpisanie się na listę obecności po stronie drużyny
zapraszającej.
8.
Pytania i wątpliwości: e-mail: stachbas@poczta.onet.pl; tel. 607 560 016

Oxford w Sandomierzu – debaty młodzieżowe

