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1.Etap gminny ma formę rywalizacji dwóch drużyn w systemie „play-
off” prowadzonych metodą debat oksfordzkich.  

2. Etap powiatowy składać się będzie z 3 części: 

1. Testu wiedzy o samorządzie szkolnym i lokalnym.  

2. Debaty obywatelskiej prowadzonej metodą debat 
oksfordzkich.  

3. Konkursu pt. „Gra obywatelska” prowadzonego metodą 
grywalizacji. 

3. Etap regionalny składać się będzie z 3 części: 

1. Debaty obywatelskiej prowadzonej metodą debat 
oksfordzkich.  

2. Konkursu „Gra obywatelska” prowadzonego metodą 
grywalizacji. 

3. Debaty „Młodzi a politycy” pt. „Czy dobro wspólne jest 
wartością, którą posługują się politycy” 

 

 



Konkurs skierowany jest 
do uczniów szkół 
gimnazjalnych gmin 
wiejskich i miejsko - 
wiejskich powiatu 
tarnobrzeskiego, 
stalowowolskiego  

i sandomierskiego. 



Idea debat Oksfordzkich narodziła się w 1823 r. na  
Uniwersytecie w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Od 
tego czasu, do dnia dzisiejszego, działa tam 
nieprzerwanie Unia Debatancka, której polem 
aktywności są dyskusje dotyczące bieżących 
problemów społeczno-politycznych. O atrakcyjności 
tej idei może świadczyć również fakt, że od momentu 
powstania Unii Debatanckiej pomysł debat 
oksfordzkich spotkał się z wielką życzliwością 
licznych środowisk akademickich i licealnych na 
całym świecie.  
 



Podstawową cechą debaty oksfordzkiej jest polemika dwóch 
drużyn na temat danej tezy. Każda z nich za pomocą różnych 
argumentów broni albo atakuję słuszność tezy .  

Debata odbywać się może w dwóch systemach: 

1.Pierwszy z nich polega na tym, że strony dyskutujące tuż przed 
samą debatą losują stronę jaką przyjdzie im zajmować. Jest to 
trudniejszy sposób prowadzenia dyskusji jednak o wiele lepiej 
ukazuję umiejętności debatujących.  

2.Drugim zaś system polega na tym, iż obie drużyny o wiele 
wcześniej losują swoje stanowiska. Dzięki temu debata jest 
bardziej widowiskowa, gdyś każda z drużyn ma dużo czasu na 
przygotowanie swoich linii argumentacyjnych. 



Zasady ogólne 
 Debatą kieruje, otwiera ją i zamyka marszałek debaty. 

 Nie ma on prawa uczestniczenia w dyskusji i jest osobą 
bezstronną. Marszałek prezentuje dyskutantów 
publiczności,  

 w razie potrzeby udziela im i odbiera głos. Czuwa nad 
dyscypliną czasu. 

 Do przeprowadzenia debaty organizator  powołuje 
sekretarza debaty, który przedstawi reguły debaty. Jego 
zadaniem jest pomiar czasu i sygnalizowanie dzwonkiem, 
że czas wypowiedzi został przekroczony, prowadzi on także 
dokumentację debaty 

 i informuje mówców o pozostałym im czasie na 
wystąpienie. 

 Całość debaty, przy braku oceniającej publiczności, ocenia 
Loża Ekspertów.  Lożę Ekspertów tworzy trzech sędziów. 

 

 



1. Duża klasa jest lepsza od małej. 

Broni tematu drużyna ze Zbydniowa, w opozycji jest drużyna z 
Turbi 

2. Komputery wpływają pozytywnie na młodych ludzi. 

Broni tematu drużyna z Turbi, w opozycji jest drużyna z  
Zaleszan 

3. Muzyka pozytywnie wpływa na zachowania ludzi. 

Broni tematu drużyna z Zaleszan, w opozycji jest drużyna ze 
Zbydniowa 

 



1. Nie warto działać w samorządzie 
uczniowskim 

2. Jednolity strój szkolnym jest potrzebny 

3. Zakaz noszenia telefonów komórkowych 
do szkoły jest dobrym zakazem 



• Współczesna młodzież nie jest tolerancyjna 

• Gry komputerowe rozwijają a nie szkodzą 

• Wiedza jest martwa – dzisiejszy system edukacji to: zakuć, zdać, 
zapomnieć  

• W Polsce nie powinno być elektrowni atomowych 



1. Finały powiatowe – Tarnobrzeg, 14.06.2013 

 „Nie warto działać w samorządzie uczniowskim” 

Tezy broni drużyna z gminy Baranów Sandomierski 

 

 „W Polsce nie powinno być elektrowni atomowych” 

Tezy broni drużyna z gminy  Nowa Dęby 



Finał powiatowy – Zaleszany, 17.06.2013 

  Drużyna Gminy Radomyśl nad Sanem broni tezy  

"Gry komputerowe przynoszą korzyści dla młodych ludzi„ 

 

 Drużyna Gminy Zaleszany broni tezy:  

"Lepiej mieszkać na wsi niż w mieście"  



Finał powiatowy – Klimontów, 17.06.2013 

  Drużyna z gminy Samborzec broni tezy  

"Stanowcze "nie" aborcji"  
 

 Drużyna z gminy Klimontów  broni tezy: 

"Eutanazja nie powinna zostać zalegalizowana" 



Finał finałów – Sandomierz 22/06/2013 
 

 Radomyśl nad Sanem – Nowa Dęba, temat debaty: 
„Internet pomaga w nauce” 

 Samborzec – Baranów Sandomierski, temat debaty: 
„Współczesna młodzież nie jest tolerancyjna” 

Temat debaty finałowej: 

 „Media ogłupiają społeczeństwo” 

 



Kilka zasad 
 Czas wystąpień: 4-3-3-4 min. 

 Zasiadamy za stołem w kolejności wystąpień, 

 Loża ekspertów ocenia za:  
 wierność tematowi,  

 dobór argumentów,  

 sposób ich prezentacji,  

 umiejętność,  

 reagowania na argumentacje strony przeciwnej,  

 kulturę języka, 

 Debata to pytania, a pytania zadajemy poprzez 
podniesienie ręki i słowo ”pytanie” 

 Komisja wskazuje najlepszego mówcę debaty, 
 



Laureaci debat oksfordzkich, Sandomierz, 22.06.2013 



Ralph W. Emerson 




