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Wiele osób uważa debatowanie za domenę polityki i dziennikarstwa, 

instynktownie kojarząc je ze złymi emocjami politycznego sporu. Warto jednak 

spojrzeć na debatowanie z innej perspektywy. Umiejętność argumentowania 

przydaje się nam na co dzień – w domu, szkole, sklepie czy urzędzie. Każda 

rozmowa i wymiana zdań ma w sobie cechy debaty. Debatowanie pobudza 

zainteresowanie światem, pozwala zdobywać wiedzę i ją porządkować. Uczy 

pewności siebie i zachowania w stresujących sytuacjach. Umiejętność szybkiego 

kojarzenia faktów, improwizowania, odwaga do bronienia swojego zdania – 

wszystkie te cechy pomagają w dorosłym życiu. Debata to także doskonała 

okazja do rozmowy o wyzwaniach współczesnego świata, stojących między 

innymi przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej.  

 

Istnieją różne formaty debat. Tym, co stanowi o istocie debaty, są formalne reguły tego 

sposobu wymiany opinii. Debatą nie będzie luźne spotkanie znajomych przy kawie, nawet 

jeśli będą wymieniać się opiniami i argumentami. Aby miała miejsce debata, muszą istnieć 

jasne i znane wszystkim uczestnikom i uczestniczkom zasady dotyczące czasu mówienia, 

kolejności zabierania głosu i ról w dyskusji. Właściwie każda sformalizowana debata musi 

mieć swojego moderatora lub moderatorkę, czyli osobę, która pilnuje przestrzegania zasad. 

Celem większości debat jest wymiana argumentów za lub przeciwko danej tezie. Jak 

zbudować dobry argument? Powinien on składać się z trzech elementów: nazwy, 

wytłumaczenia i przykładu. Nazwanie argumentu (np. argument równości społecznej) 

pozwoli słuchaczom lepiej zapamiętać, o czym była mowa. Następnie mówca powinien 

wytłumaczyć, co chce przekazać – wyjaśnić swój tok myślenia związany z daną kwestią. Na 

przykład, jeśli chcemy argumentować, że Parlament Europejski powinien mieć większy 

wpływ na procesy decyzyjne w UE, wówczas powinniśmy wytłumaczyć, czym jest 

Parlament Europejski oraz dlaczego idea współdecydowania w UE jest ważna dla państw 

członkowskich. Ostatnim krokiem będzie podanie przykładów potwierdzających 

prawdziwość naszego argumentu. Mogą to być dane statystyczne, analizy konkretnych 

przypadków, przykłady z historii itd. W kwestii wpływu Parlamentu Europejskiego można 

np. pokazać historyczny zarys rozwoju tej instytucji i przykłady corocznych postulatów o 

zwiększeniu kompetencji Parlamentu. Taki przykład pozwoli zilustrować publiczności tezę, 

którą chcemy udowodnić. 

Wiemy już, czym jest debata, i jak oceniać przedstawiane w niej argumenty. Warto 

zastanowić się więc, czego w debatach nie należy robić.  

Oto kilka zasad debaty:  

1. Debata powinna być sprawiedliwa dla wszystkich stron – to znaczy, że temat 

powinien być tak skonstruowany, żeby każda osoba uczestnicząca w debacie miała 
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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.  

Formy debat i dobre przykłady ich zastosowania w szkole. Role podczas debaty 

Debaty wykorzystać można w szkole na różne sposoby. Po pierwsze, można włączyć 

elementy debatowania podczas lekcji przedmiotowych, np. jako podsumowanie rozdziału z 

podręcznika czy wstęp do kolejnego tematu. Na lekcji można wykorzystać też ćwiczenia z 

zakresu publicznego przemawiania, np. zachęcając młodzież do prezentowania prac 

domowych w formie miniprzemówień. Po drugie, debaty wykorzystać możemy jako 

elementy uczniowskich projektów edukacyjnych czy działań młodzieżowych w projektach 

obywatelskich realizowanych razem z zewnętrznymi sojusznikami i sojuszniczkami. To także 

doskonałe aktywne działanie uczniowskie, które można przeprowadzić z okazji Dnia Europy. 

W dalszej części tego poradnika znajdziecie propozycję dokładnego przebiegu takiego 

debatanckiego projektu. Zrealizowane przez uczniów i uczennice działania mogą polegać na 

zbieraniu informacji na wybrany temat, pozyskaniu sojuszników i sojuszniczek, a następnie 

organizacji debaty na forum szkoły lub klasy, w której zaprezentują wszystkie informacje i 

umiejętności zdobyte w trakcie projektu. Po trzecie, debaty włączyć można do codziennego 

życia szkoły jako istotną część szkolnej demokracji i budowania wspólnoty. Debatować 

może młodzież wraz z rodzicami i gronem pedagogicznym np. nad statutem szkoły czy 

innymi szkolnymi zasadami (jednym z przykładów mogą być Debaty Szkół z Klasą nad 

Szkolnym Kodeksem 2.01).  

                                                           
1 https://szk.szkolazklasa.org.pl/materialy/debatowanie-jako-metoda-pracy-uczniami/, 

https://szk.szkolazklasa.org.pl/materialy/debata-uczniowska-debata-klasowa-nad-kodeksem-2-0/.  

https://szk.szkolazklasa.org.pl/materialy/debatowanie-jako-metoda-pracy-uczniami/
https://szk.szkolazklasa.org.pl/materialy/debata-uczniowska-debata-klasowa-nad-kodeksem-2-0/
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Stosowane na lekcjach edukacji obywatelskiej metody debatowania i dyskusji:  

1. Debata „za i przeciw”  

2. Debata oksfordzka  

3. Dyskusja panelowa  

4. Dyskusja plenarna  

5. Dyskusja nieformalna  

6. Akwarium  

7. Dyskusja sokratejska  

8. Dyskusja z zaproszonym gościem lub gościnią  

9. Dyskusja punktowana  

 

Więcej informacji o tych metodach znajdziecie w podręczniku „Kształcenie Obywatelskie w 

Szkole Samorządowej”. Powyższe zestawienie debat pochodzi z internetowego wydania 

podręcznika KOSS opracowanego przez CEO. Materiał dostępny jest tez ̇ do pobrania na 

stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej:  

http://www.ceo.org.pl/portal/b_oferta_wydawnicza_publikacje_internetowe.     

Krótkie opisy każdej formy znajdziecie również na stronie programu Samorząd uczniowski: 

http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad/news/jak-debatowac. 

 

 

Poniżej prezentujemy dwa formaty debat, które możecie wykorzystać w Waszej szkole: 

debatę panelową oraz debatę „za i przeciw”. 

 

Debata panelowa 

Ten rodzaj debaty jest jedną z najbardziej popularnych form publicznych dyskusji. Bierze w 

niej udział kilka osób, które tworzą panel ekspercki i dzielą się swoją wiedzą na dany temat, 

prezentując różne punkty widzenia. Nad całością czuwa moderator lub moderatorka. Temat 

debaty panelowej powinien być sformułowany w sposób możliwie otwarty, np. „Dlaczego 

młodzi Polacy nie są euroentuzjastami?”. Debata panelowa sprawdza się, jeśli chcemy 

poznać różne poglądy na dany temat i przeprowadzić swobodną dyskusję, której efektem 

mogą być rekomendacje na przyszłość. Ekspertami i ekspertkami mogą być osoby z 

zewnątrz, ale na potrzeby szkolnej debaty w ich role mogą wcielić się uczniowie i 

uczennice, którzy przygotują wcześniej argumenty dla każdej ze stron, a podczas debaty 

będą je prezentować.  

http://www.ceo.org.pl/portal/b_oferta_wydawnicza_publikacje_internetowe
http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad/news/jak-debatowac
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Co robi w trakcie debaty... 

…mówca/mówczyni? 

Najpierw każda z osób uczestniczących w debacie (każdy z ekspertów i ekspertek) 

prezentuje krótkie 5–10 minutowe wypowiedzi na temat postawiony w tytule debaty. 

Można wykorzystać do tego np. prezentację multimedialną. Następnie odpowiada na 

pytania moderatora lub moderatorki i dyskutuje z pozostałymi panelistami i 

panelistkami. Ostatnim elementem jest odpowiedź na pytania publiczności. 

…moderator/moderatorka?  

Udziela głosu osobom występującym w panelu i pilnuje czasu przeznaczonego na 

poszczególne wypowiedzi. Następnie zadaje własne pytania (warto mieć je 

przygotowane wcześniej), a w ostatniej części zbiera pytania z sali i kieruje dyskusją. 

Na koniec debaty zadaniem moderatora lub moderatorki jest krótkie 2–3 minutowe 

podsumowanie tego, co wydarzyło się w trakcie dyskusji. 

Wskazówka: Obowiązki moderatora można podzielić między dwie osoby. Warto, żeby 

ustaliły wówczas między sobą, kto za co będzie odpowiadać. 

…publiczność? 

Może zabrać głos w ostatniej części debaty, kiedy jest czas na pytania od 

publiczności. Pytania może zbierać moderator lub moderatorka, jednocześnie 

udzielając głosu poszczególnym osobom. Może także wcześniej rozdać publiczności 

karteczki i poprosić ją o zanotowanie na nich pytań, które następnie wybrzmią na 

forum 

Debata „za i przeciw” 

Taki rodzaj debaty najbardziej kojarzy się z rywalizacją i turniejami debatanckimi. Do 

najbardziej znanych i specyficznych formatów debaty „za i przeciw” należy m.in. debata 

oksfordzka czy debata parlamentarna. Ogólne zasady są jednak podobne – w debacie biorą 

udział dwie strony – jedna broni tezy, druga jest jej przeciwna. Każda drużyna liczy od 3 do 

5 osób. Uczestnicy i uczestniczki zwykle przygotowują argumenty do debaty wcześniej, a 

przed debatą jedynie losują strony, po których wystąpią (chociaż w debacie parlamentarnej 

temat również podawany jest jedynie 15 minut przed debatą). Charakterystyczną cechą 

debaty „za i przeciw” jest sposób sformułowania tematu (tezy), jasno wskazujący dwie 

strony sporu, np. „Ta izba uważa, że przystąpienie Polski do UE było dobrą decyzją”. Udział 

w takiej debacie wymaga od uczestników i uczestniczek dużej wiedzy, a także umiejętności 

argumentacyjnych, ponieważ nie zawsze bronią oni tematu, z którym osobiście się zgadzają 

– muszą więc umieć „wczuć się” w poglądy innych osób. Debata jest bardzo energetyczna i 

widowiskowa, więc możecie wybrać ją, jeżeli zależy Wam na ciekawej pokazowej dyskusji. 
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Co robi w trakcie debaty... 

…mówca/mówczyni? 

Każda osoba uczestnicząca w debacie w danej drużynie ma określone zadania. 

Pierwszy mówca na ogół wprowadza publiczność w temat (tłumaczy najważniejsze 

pojęcia, wyjaśnia kierunek myślenia drużyny) i określa stanowisko swojej drużyny, a 

także główny plan argumentacji. Mówcy środkowi (druga, trzecia, czwarta osoba) 

mają za zadanie prezentować argumenty na poparcie swojej tezy, a także 

odpowiadać na argumenty przeciwników – kontrargumentować. Ostatni mówca 

prezentuje podsumowanie argumentów, które padły w debacie i pokazuje, czemu 

jego strona wygrała spór. Każdy mówca i mówczyni ma tyle samo czasu: od 4 do 7 

minut. Podczas mów pozostałe osoby biorące udział w debacie mogą zadawać 

mówcy lub mówczyni pytania poprzez podniesienie ręki. Mogą zostać przyjęte lub 

odrzucone przez osobę, do której zostały skierowane. 

…moderator/moderatorka?  

Zadanie moderatora lub moderatorki w debacie „za i przeciw” jest szczególnie ważne 

– musi pilnować, aby debata między stronami była sprawiedliwa. Udziela głosu 

poszczególnym osobom, pilnuje czasu, a także upomina uczestników i uczestniczki, 

jeśli ktoś zachowuje się niestosownie (np. przeszkadza albo używa argumentów ad 

personam). Czasami rola moderatora sprowadza się tylko do kierowania debatą, ale 

zdarza się, że bywa też sędzią, czyli osobą, która notuje wszystkie argumenty, a 

następnie po debacie ocenia ich trafność i udziela osobom uczestniczącym informacji 

zwrotnej. Sędziów może być kilkoro. 

Wskazówka: Moderator lub moderatorka może sygnalizować upływ czasu za pomocą 

dzwonka, klaskania, albo może skorzystać z aplikacji na smartfona, która sama liczy 

czas i wydaje sygnał dźwiękowy na koniec mowy (np. Debatekeeper). 

…publiczność? 

W debacie „za i przeciw” publiczność nie bierze aktywnego udziału w samej debacie i 

na ogół nie zadaje pytań mówcom i mówczyniom. Po zakończeniu debaty można 

jednak poprosić publiczność o wydanie werdyktu o zwycięstwie. Można zrobić to na 

przykład za pomocą kolorowych kartek podnoszonych przez publiczność do góry (np. 

zielona za stroną propozycji, a czerwona za opozycją) albo zmieniania przez nią 

miejsc na sali w zależności od tego, która drużyna według niej wygrała. 
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Przygotowanie debaty – krok po kroku2 

Zorganizowanie i przeprowadzenie debaty w szkole wymaga współpracy wielu osób – 

zarówno młodzieży, jak i nauczycieli i nauczycielek, a także innych osób, które wezmą w 

niej udział. W takiej pracy metodą projektu warto zadbać o partnerskie relacje między 

wszystkimi członkami i członkiniami grupy, równomierne dzielenie się obowiązkami i 

dawanie młodzieży odpowiedzialności za efekt końcowy przedsięwzięcia. W takiej relacji 

opiekun lub opiekunka grupy projektowej również należy do tej grupy, dlatego poniższe 

wskazówki skierowane są do wszystkich jej członków i członkiń.    

 

KROK 1. CEL I TEMAT 

Kiedy zdecydujecie się na organizację szkolnej debaty, wspólnie zastanówcie się̨ nad tym, 

jakie problemy chcielibyście poruszyć. Temat powinien być przede wszystkim ciekawy dla 

samych debatujących, odnosić się̨ do konkretnych propozycji i być sformułowany w jasny 

sposób, np. „Widoczne skutki członkostwa Polski w UE w naszej miejscowości” (zamiast: 

„Polska w Unii Europejskiej”). Należy pamiętać o tym, że na debatę mamy tylko 1–2 

godziny, dlatego warto zawęzić temat, aby zdążyć go możliwie dokładnie omówić. Jeżeli 

uczniom i uczennicom szczególnie zależy na szerszym ujęciu tematu, możemy 

zaproponować im przygotowanie cyklu debat, gdzie każda z nich zostanie poświęcona 

innemu problemowi. W odpowiednim sformułowaniu tematu pomoże jasne zarysowanie 

istoty sporu, np. „Ta izba żałuje wejścia Polski do UE”. Wówczas argumenty nie będą 

dotykały całości członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a jedynie tego, czy należy go 

żałować. 

Podczas wybierania tematu wspólnie zastanówcie się też, jaki jest cel organizowanej przez 

Was debaty. Czy chcecie dojść do jakiś konkretnych wniosków, czy celem jest sama 

wymiana argumentów? Czy zależy Wam bardziej na pogłębieniu wiedzy na konkretny 

temat, czy doskonaleniu umiejętności retorycznych? Do kogo chcecie dotrzeć z debatą – do 

młodzieży, nauczycieli i nauczycielek, rodziców? Jasne określenie celów debaty pomoże 

Wam nie tylko dobrać odpowiednią formę, ale też ocenić na koniec, na ile udało się Wam 

zrealizować założenia i co w przyszłości można zrobić inaczej. 

 

KROK 2.  WYBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY 

Jeśli wiecie już, na jaki temat chcecie debatować, czas zdecydować się na rodzaj debaty. 

Możecie sięgnąć do propozycji zamieszczonych powyżej. Pamiętajcie, że wybór formy zależy 

od rodzaju tematu – czy jest on otwarty, czy zamknięty, a także od celów, jakie sobie 

postawiliście. Jeśli chcecie zaprosić ekspertów lub ekspertki z zewnątrz, lepiej wybierzcie 
                                                           
2 Ten fragment powstał pierwotnie w ramach programu Solidarna Szkoła. Na potrzeby niniejszego tekstu został 

uzupełniony i zaktualizowany. 
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debatę panelową, natomiast przy debacie uczniowskiej sprawdzi się bardziej format debaty 

„za i przeciw”. Zasady debaty spiszcie i przedstawcie wszystkim osobom uczestniczącym, 

żeby wiedziały, czego się spodziewać. 

 

KROK 3. PODZIAŁ ZADAŃ, HARMONOGRAM 

Potraktujcie organizację szkolnej debaty jak projekt – po określeniu jego tematu i celów 

czas na podział zadań i zaplanowanie działań. Choć sama debata potrwa pewnie około 1–2 

godzin, to jej przygotowanie wymaga więcej czasu – trzeba przygotować argumenty, ale 

też dopiąć na ostatni guzik kwestie organizacyjne.  

Zacznijcie od podziału stron i ról w debacie – warto ustalić kolejność przemawiania, a także 

podzielić się przygotowywaniem argumentów. Pozostali członkowie i członkinie zespołu 

mogą zająć się kwestiami organizacyjnymi – przygotowaniem sali, zaproszeniem gości i 

gościń, promocją wydarzenia, no i oczywiście moderacją dyskusji. Następnie wspólnie 

możecie zająć się szukaniem argumentów. Warto, aby brała w tym udział cała grupa, na 

przykład poprzez burzę pomysłów. Możecie wykorzystać materiały źródłowe (np. książki, 

statystyki, wiarygodne strony internetowe), a także skonsultować się z ekspertami i 

ekspertkami. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie argumentów (prezentacja) – po 

zebraniu pomysłów na argumenty rozdzielamy je pomiędzy uczniów i uczennice tak, aby 

każdy przygotował co najmniej jeden z nich i zaprezentował go na forum grupy. Następnie 

czeka Was wybór najlepszych argumentów – mając już przygotowane wszystkie, warto się 

zastanowić nad tym, które z nich są najbardziej istotne. Czas debaty jest ograniczony, 

dlatego naszym zadaniem jest wybranie jak najlepszych, by przekonać publiczność do 

naszych racji –czasem musimy zrezygnować nawet z dobrze przygotowanych argumentów. 

Warto, aby taki wybór nastąpił po dyskusji, w której grupa projektowa wspólnie określa 

plan wygrania debaty. Ostatnim etapem jest przygotowanie materiałów do debaty. Niech 

młodzież sama zastanowi się, co będzie potrzebne w trakcie debaty – prezentacja 

multimedialna, informatory dla publiczności, może jakieś rekwizyty? Warto zwrócić uwagę 

na to, jaką rolę materiały te pełnią w zwiększaniu potencjału przekonania ludzi do Waszych 

racji (w szczególności na zachowanie odpowiedniej równowagi między ilością materiałów i 

tym, co chcemy przekazać, aby uniknąć przytłoczenia odbiorców i odbiorczyń nadmiarem 

informacji i bodźców). Uwzględnijcie też potrzeby organizacyjne – mikrofony, karty do 

głosowania dla publiczności, dzwonek dla marszałka debaty. 

W organizacji debaty pomoże Wam rozpisanie harmonogramu przygotowań w tabeli i 

przypisanie do konkretnych zadań osoby, które będą za nie odpowiedzialne. Pamiętajcie, 

żeby każdemu członkowi i członkini zespołu przydzielić jakieś zadanie. 
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KROK 4. ZAPROSZENIE UCZESTNIKÓW, SZUKANIE SOJUSZNIKÓW  

O ile nie zdecydowaliście się na organizację zamkniętej klasowej debaty, na pewno warto 

pomyśleć o promocji wydarzenia i zaproszeniu publiczności. Pomogą Wam w tym: plakaty 

na szkolnym korytarzu, wydarzenie na Facebooku, wysłanie informacji o debacie do 

lokalnych mediów i tzw. „poczta pantoflowa”, czyli zachęcanie do przyjścia swoich 

znajomych oraz przekazywania informacji dalej w świat. Możecie wykorzystać też media 

społecznościowe i np. wysyłać zaproszenia na debatę przez Snapchata. 

Kogo warto zaprosić na debatę? Mogą to być zarówno eksperci i ekspertki (np. ze świata 

akademickiego, dziennikarskiego, aktywiści i aktywistki itd.), jak i członkowie i członkinie 

społeczności szkolnej i lokalnej. Bardzo ważne jest, aby konkretnie wiedzieć, po co 

zapraszamy gości i gościnie i umieć wykorzystać ich obecność w trakcie debaty. Takie 

osoby warto zaprosić osobiście, wręczając im zaproszenie. 

Potencjalni sojusznicy i sojuszniczki, którzy pomogą w organizacji Waszej debaty: 

 eksperci i ekspertki 

 lokalne media  

 szkolny radiowęzeł albo gazetka 

 samorząd uczniowski 

 przedstawiciele i przedstawicielki społeczności lokalnej, władze gminy. 

 

Zawiązując takie sojusze z pewnością przygotujecie świetną debatę. Jeżeli szukacie 

dalszych informacji na temat tego, jak dobrze debatować i jak skutecznie prezentować 

argumenty, możecie zwrócić się do organizacji, które profesjonalnie zajmują się 

kształceniem tych umiejętności. Jedną z nich jest Fundacja Polska Debatuje, która wydała 

m.in. podręcznik „Wygrywanie debat”. Po jego przeczytaniu techniki argumentacji nie będą 

już dla Was stanowiły tajemnicy. Inne przydatne linki znajdziecie poniżej: 

Fundacja Polska Debatuje: www.polskadebatuje.org  

Książka „Wygrywanie debat”: www.issuu.com/tomekracawski/docs/wygrywanie_debat 

International Debate Education Association (po angielsku): http://europe.idebate.org 

Materiały Centrum Edukacji Obywatelskiej poświęcone debatom szkolnym: 

http://samorzad.ceo.org.pl/materialy/dla-uczniow/debaty.  

 

 

http://www.polskadebatuje.org/
http://europe.idebate.org/
http://samorzad.ceo.org.pl/materialy/dla-uczniow/debaty
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KROK 5. FINAŁ, DOKUMENTACJA 

Przebieg samej debaty zależy oczywiście od wybranego przez Was rodzaju debaty. 

Pamiętajcie jednak o kilku kwestiach: 

 Na początku debaty przedstawcie wszystkie zaproszone osoby oraz mówców i 

mówczynie, a także zaprezentujcie publiczności plan debaty i jej zasady. Dzięki temu 

nikt nie będzie czuł się zagubiony. 

 Pamiętajcie o dokumentowaniu debaty. Róbcie zdjęcia, nagrajcie spotkanie na 

kamerze. Jeśli nie dysponujecie takim sprzętem, wykorzystajcie smartfony do 

zrobienia krótkich filmików z najciekawszymi elementami debaty. Będziecie mogli je 

zmontować potem w krótki filmik i promować efekty Waszej pracy. 

 Pamiętajcie o ważnej roli publiczności. Dajcie jej szansę się wypowiedzieć – albo w 

formie pytań do mówców i mówczyń, albo poprzez głosowanie. Dzięki temu będą 

bardziej zaangażowani w słuchanie argumentów! 

 Zaplanujcie czas na kilkuminutowe podsumowanie debaty po jej zakończeniu. Może 

to zrobić moderator lub moderatorka, ale możecie o to też poprosić jednego z gości 

(np. dyrektorkę szkoły albo przedstawiciela lokalnych władz). Takie zakończenie z 

pewnością sprawi, że publiczność wyjdzie z debaty z poczuciem, że dowiedziała się 

czegoś konkretnego i był to dobrze spędzony czas. 

 

KROK 6.  PODSUMOWANIE 

Wasz debatancki projekt nie kończy się w momencie, kiedy padnie ostatni argument. Jeżeli 

zdecydowaliście się na debatę w formacie „za i przeciw”, to pamiętajcie, aby na koniec 

debaty lub po niej odbyła się dyskusja nad tym, kto i dlaczego wygrał spór. Analiza 

argumentów, które padły w dyskusji, może być nie mniej ciekawa i edukacyjna niż sama 

debata.  

Oprócz podsumowania i informacji zwrotnej na temat argumentów, warto znaleźć czas 

również na ewaluację pracy w ramach Waszej grupy projektowej. Pomoże ona ocenić, na 

ile udało Wam się osiągnąć założone cele i zrealizować harmonogram, a także zaplanować 

dalsze działania. Dzięki takiemu podsumowaniu zobaczycie, jak dużo się nauczyliście w 

ramach projektu – czy można sobie wyobrazić lepszą motywację do dalszej pracy? 

Możecie wykorzystać jedną z metod ewaluacyjnych dostępnych tutaj: 

http://mlodyobywatel.ceo.org.pl/sites/mlodyobywatel.ceo.org.pl/files/user-

files/Materialy_edukacyjne/MOB7/warsztatowe_metody_ewaluacji.pdf.   

 

http://mlodyobywatel.ceo.org.pl/sites/mlodyobywatel.ceo.org.pl/files/user-files/Materialy_edukacyjne/MOB7/warsztatowe_metody_ewaluacji.pdf.
http://mlodyobywatel.ceo.org.pl/sites/mlodyobywatel.ceo.org.pl/files/user-files/Materialy_edukacyjne/MOB7/warsztatowe_metody_ewaluacji.pdf.
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Przykładowy scenariusz debaty na temat bilansu korzyści i kosztów 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej 

Jak zorganizować szkolną debatę z okazji Dnia Europy? Poniżej prezentujemy przykładowy 

scenariusz takiej debaty w formacie zbliżonym do debat organizowanych w parlamencie w 

Wielkiej Brytanii, państwa uważanego za ojczyznę debatowania. 

Temat debaty: (Ta izba uważa, że...)3 Polska więcej zyskała, niż straciła na 

członkostwie w Unii Europejskiej. 

Przebieg debaty: 

1. Przed debatą: drużyny przygotowują argumenty na obie strony sporu. Zalecamy, 

aby przynajmniej na tydzień przed odbyło się losowanie stron i zapoznanie 

uczestników i uczestniczek z tematem debaty. Warto przekazać młodzieży materiały, 

publikacje, linki do rzetelnych artykułów, które pomogą im merytorycznie 

przygotować się do debaty. Taką rolę może pełnić zestawienie najważniejszych 

informacji, które dołączamy do publikacji. Istnieje również opcja rozdzielenia 

tematów i stron 30 minut przed rozpoczęciem debaty. Następnie każda drużyna ma 

czas na przygotowanie linii argumentacji do wylosowanego stanowiska w oparciu o 

swoje notatki. W czasie przygotowania do debaty uczniowie i uczennice nie mogą 

konsultować się z nikim spoza swojego zespołu ani korzystać z internetu. (Jeśli 

uważacie, że temat debaty lub pytanie postawione w tytule debaty wykracza poza 

wiedzę uczestników i uczestniczek, ustalcie jasne zasady używania materiałów 

pomocniczych, równe dla wszystkich). 

2. Marszałek lub marszałkini debaty wita gości i gościnie, przedstawia osoby 

uczestniczące, podaje temat debaty i przedstawia jej zasady. 

3. Opcjonalnie: Przed rozpoczęciem debaty możecie przygotować krótkie wprowadzenie 

do tematu, aby publiczność mogła lepiej ocenić trafność argumentów. Pomysłem 

może być wykorzystanie prezentacji multimedialnej albo zrobienie krótkiego filmiku. 

Zaprezentujcie np. podstawowe dane na temat historii Unii Europejskiej i kolejnych 

rozszerzeń, głównych instytucji UE, a także  krajów członkowskich. Pamiętajcie, że 

taka prezentacja nie może trwać dłużej niż 5 minut, więc dobrze przemyślcie, jakie 

informacje chcecie zaprezentować i zróbcie to w przystępny i atrakcyjny sposób. Do 

przygotowania takiej prezentacji można zaangażować uczniów i uczennice, którzy nie 

będą brali bezpośredniego udziału w debacie. 

                                                           
3 W tradycyjnym formacie debat brytyjskich (parlamentarnych i oksfordzkich) każdy temat zaczyna się od wstępu 

„This House believes in...”, co na język polski można przetłumaczyć właśnie jako „Ta izba uważa, że ...”. Określenie 

izba pochodzi od nazw dwóch członów brytyjskiego parlamentu: Izby Gmin i Izby Lordów, gdzie toczone są 

tradycyjne debaty. 
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4. Marszałek lub marszałkini prosi publiczność, aby zajęła miejsca na sali w zależności 

od tego, czy zgadza się z tezą (krzesła po prawej stronie przejścia), czy jest 

przeciwna (krzesła po lewej stronie). 

5. Debata się rozpoczyna. Biorą w niej udział dwie drużyny po cztery osoby. Najpierw 

przemawia pierwszy mówca lub mówczyni propozycji, potem pierwszy mówca lub 

mówczyni opozycji, a następnie na zmianę kolejni członkowie i członkinie każdej z 

drużyn. Dokładne role wszystkich osób opisane są w pierwszej części tego 

poradnika. Każda z czterech przemawiających osób po każdej stronie ma 5 minut na 

swoją mowę. Podczas przemówienia członkowie i członkinie przeciwnej drużyny 

mogą zadawać pytania osobie przemawiającej, ale muszą one dotyczyć bezpośrednio 

kwestii, o których ona mówi (nie można w pytaniach prezentować własnych 

argumentów). Zadanie pytania odbywa się przez podniesienie ręki. Pytanie nie może 

trwać dłużej niż 15 sekund. Na czas pytania marszałek lub marszałkini zatrzymuje 

stoper, więc czas zadawania pytania nie wlicza się do limitu czasu na mowę. Mówca 

lub mówczyni nie musi przyjmować wszystkich zadawanych pytań, ale w dobrym 

tonie jest przyjęcie przynajmniej jednego.  

6. Po zakończeniu debaty marszałek lub marszałkini dziękuje osobom uczestniczącym i 

prosi je o podziękowanie przeciwnej stronie poprzez uściśnięcie rąk. Następnie 

odbywa się głosowanie publiczności. Marszałek lub marszałkini prosi, aby 

publiczność zmieniła miejsca, jeżeli w trakcie debaty dała się przekonać którejś 

drużynie. Można przyznać dwie nagrody. Pierwszą dla drużyny, która zebrała 

największą liczbę publiczności w ogóle, a drugą dla strony, której udało się namówić 

najwięcej osób do zmiany zdania.  

7. Ostatnim elementem debaty powinno być podsumowanie ze strony marszałka lub 

marszałkini, bądź jednego z zaproszonych gości. Powinno ono być zwięzłe 

(maksymalnie 5 minut) i odnosić się do argumentów, które padły w debacie, a także 

do wyników głosowania publiczności. 

Czego potrzebujecie do zorganizowania debaty? 

 Przygotujcie salę, w której odbędzie się debata. Może to być szkolna sala albo aula. 

Ważne, aby jasno wydzielona była scena, na której ustawicie ławki, krzesła i 

mównicę. W sali powinno być miejsce na ustawienie krzeseł po dwóch stronach 

przejściach – tak, aby publiczność mogła zmieniać miejsce siedzenia w zależności od 

tego, która strona debaty ich przekonała.  

 Upewnijcie się, czy macie wszystkie sprzęty potrzebne do debaty: mikrofony, rzutnik, 

stoper do mierzenia czasu, dzwonek dla marszałka. Przed debatą zróbcie próbę 

mikrofonów i rzutnika, żeby na pewno wszystko działało. 
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 Mówcy i mówczynie powinni przygotować przed debatą argumenty, choć nie należy 

zapisywać sobie gotowych mów na kartce. Po pierwsze, i tak wylosujecie stronę, po 

której będziecie debatować. Po drugie, mowa zapisana słowo po słowie na kartce 

wcale nie pomaga w płynnym wygłoszeniu przemówienia. Czytanie z kartki 

zniechęca publiczność do słuchania mowy, a w przypadku pomyłki czy zawieszenia 

się trudno potem ponownie „złapać wątek”. Dlatego najlepiej przygotować sobie 

klarowne notatki z wypisanymi najważniejszymi hasłami i ułożyć je w formie 

konspektu, pamiętając o podziale na wstęp, rozwinięcie i podsumowanie. Kartka z 

notatkami będzie pomocna podczas przemówienia, ale pamiętajcie, że najbardziej 

przekonujący mówcy przemawiają z głowy. Można to wytrenować! 

 Przed debatą znajdźcie czas na zrobienie kilku ćwiczeń retorycznych. Pomogą Wam 

się rozluźnić i oswoić ze stresem. Przykładowe ćwiczenia to np. 1–minutowe 

przemówienia na dowolny temat, przekonywanie kolegi lub koleżanki w parze, czy 

ćwiczenia mowy ciała. Możecie też przed debatą właściwą przećwiczyć sobie 

debatowanie i zorganizować klasową dyskusję według tych samych zasad, ale z 

innym tematem. Dzięki temu będziecie wiedzieć, jak zachować się podczas 

publicznej debaty.  

Jak przygotować się merytorycznie? 

Wskazówki dotyczące organizacji debaty znajdziecie w pierwszej części poradnika. 

Pamiętajcie, że kluczem do skutecznej argumentacji jest dobre przygotowanie 

merytoryczne. Dlatego przed debatą poszukajcie wiarygodnych źródeł i danych potrzebnych 

do stworzenia argumentów. Możecie wykorzystać na przykład: 

1. Oficjalny portal Unii Europejskiej: https://europa.eu/european-union/index_pl 

(pamiętajcie, że wiele dokumentów UE jest dostępnych we wszystkich językach 

państw członkowskich, w związku z tym możecie też szukać informacji po polsku na 

stronach Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego czy innych instytucji). 

2. Materiały UE dla młodzieży oraz nauczycieli i nauczycielek: 

http://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-12-15_pl.  

3. Podręcznik Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej i strona internetowa: 

http://www.ceo.org.pl/pl/koss/online/9.  

4. Możecie też skontaktować się z punktami informacji europejskiej Europe Direct: 

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/poland_pl.  

 

Pamiętajcie, że to tylko przykładowy scenariusz debaty – wskazany temat można z 

powodzeniem zrealizować w innej formie np. w formie debaty panelowej. Podobnie 

https://europa.eu/european-union/index_pl
http://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-12-15_pl
http://www.ceo.org.pl/pl/koss/online/9
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/poland_pl
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opisana forma – debata „za i przeciw” jest sposobem na dyskusje na inne tematy np. 

o roli Parlamentu Europejskiego, prognozie finansowej UE na kolejne lata. 

Wykorzystajcie ten scenariusz jako szablon do konstruowania własnych debat, na 

tematy, które będą bliskie uczestnikom i uczestniczkom.  
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