Rusza „Tarnowska Liga Debatancka”…
Idea debat oksfordzkich narodziła się na uniwersytecie w Wielkiej
Brytanii już w XVIII w., kiedy to debaty w elitarnych szkołach czy
na uniwersytetach
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do przyszłego występowania w roli parlamentarzystów.
Debaty oksfordzkie to konfrontacja zwolenników i przeciwników
dotycząca konkretnej sprawy, problemu, która jest prowadzona według
określonych zasad (zachowana kolejność, limity czasowe wypowiedzi, forma
atak-obrona). Służy nie tyle przekonaniu słuchaczy do określonej opcji, ile
do zwiększenia wiedzy na dany temat.
W debacie wypowiadają się dwie strony: propozycja - zwolennicy
i opozycja – przeciwnicy tezy, aby przekonać publiczność i jury do swojego
stanowiska. Istnieje możliwość zgłaszania pytań od publiczności (również
w trakcie wypowiedzi), pytania te mogą być zadane w wyznaczonym czasie.
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pomagaSekretarz. Ważną częścią debaty jest tzw. Loża Mędrców, która
stwierdza zwycięstwo lepiej argumentującej strony. Loża Mędrców - składa się
z 7 osób.
Od września 2012 roku rusza w naszym mieście „Tarnowska Liga
Debatancka”. Będzie ona wydarzeniem edukacyjnym, związanym ze
wzmacnianiem
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społecznej,
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obywatelskiej

i budowaniem nowej kultury wypowiedzi wśród młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa
Szkoły uczestniczące w projekcie, pojedynkować się będą między sobą na
argumenty, dyskutując na tematy społeczne, gospodarcze, historyczne,
kulturalne itp. Walka toczyć się będzie o Mistrzostwo Miasta Tarnowa. Szkoły

rozlosowane w grupy, walczyć będą o wyjście z nich a następnie w fazie
pucharowej o finał i zwycięstwo w nim. W fazie grupowej rozstawiono drużyny
– cztery najwyżej klasyfikowane w rankingach szkoły ponadgimnazjalne (I LO,
II LO, III LO i IV LO). W fazie grupowej rozgrywki odbywają się metodą
„każdy z każdym”, w fazie półfinałowej i finałowej metodą „przegrywający".
Podział na grupy:

Tematy oraz stronę Propozycji / Opozycji poszczególnych debat dla
drużyn losuje się przed rozpoczęciem danego pojedynku dwóch szkół, przy
czym losowanie tematu będzie odbywało się będzie każdorazowo max.
2 tygodnie przed debatą / pojedynkiem, a stron w tym samym dniu, w którym
odbędzie się dana debata.
W Loży Mędrców „Tarnowskiej Ligi Debatanckiej” zasiądą osoby
publiczne, autorytety społeczności lokalnej, osoby cieszące się społecznym

uznaniem, każdy „Mędrzec” będzie mógł przyznać 1 duży punkt ( w sumie 7),
zaproszona publiczność natomiast będzie przyznawała 2 punkty. Każda drużyna
szkolna będzie składała się z 8 osób ( po 5 mówców głównych i 3 doradców).
Organizatorami Ligi są Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie oraz
Stowarzyszenie KANON, jednym z partnerów zaś Urząd Miasta Tarnowa.
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Więcej informacji na stronie: http://www.tarnowskaligadebatancka.pl/

