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Warsztaty uczestników Turnieju Debat
Historycznych – Katowice, 23-24 stycznia 2018
23 stycznia 2018 r. odbyły się warsztaty z zasad debaty
oksfordzkiej i sztuki wystąpień, które poprowadzili specjaliści z
Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców
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Turniej Debat Historycznych to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych wykorzystujący debatę oksfordzką, jako narzędzie edukacyjne.
Celem projektu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy historycznej na temat ważnych
problemów związanych z historią Polski XX wieku, a także przygotowanie młodzieży do
aktywnego udziału w życiu publicznym.

Dzięki metodzie debaty oksfordzkiej uczestnicy mają możliwość nauczyć się: patrzeć na
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zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację,
występować publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz
szanować swoich rozmówców. Dodatkowo forma debaty oksfordzkiej nauczy młodzież
dyscypliny i kultury wypowiedzi, a także podawania konkretnych i merytorycznych
argumentów dla potwierdzenia lub zaprzeczenia postawionej tezy.

Do etapu regionalnego Turnieju Debat Historycznych zorganizowanego przez
Oddział IPN w Katowicach zgłosiło się 12 drużyn z następujących szkół:

 I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach1.

 I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie2.

 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu3.

I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu4.

X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach5.

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie6.

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu7.

Zespołu Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka w8.
Katowicach

III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie9.

VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach10.

II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu11.

23 i 24 stycznia 2018 r. odbyły się warsztaty przygotowujące uczniów do udziału
w TDH.

23 stycznia 2018 r. odbyły się warsztaty z zasad debaty oksfordzkiej i sztuki wystąpień,
które poprowadzili specjaliści z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.

godz.: 9.00 – 15.30

miejsce: Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego
2, Katowice

24 stycznia 2018 r. miały miejsce warsztaty merytoryczne prowadzone przez pracowników
Uniwersytetu Śląskiego i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Plan warsztatów:

dr hab. Lech Krzyżanowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Powstania śląskie

Ryszard Mozgol (Naczelnik OBEN IPN w Katowicach) – Polskie Siły Zbrojne na
Zachodzie



dr Andrzej Sznajder (Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach) – Gospodarka PRL

godz.: 9.00 – 13.00

miejsce: Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego
2, Katowice

Po warsztatach odbyło się losowanie grup, w których uczniowie będą debatować w czasie
Turnieju. Uczestnicy zwiedzili również wystawę „Kiedy Katowice były Stalinogrodem...
1953-1956”.

Patronat medialny: TVP 3 Katowice, Gość Niedzielny, Radio eM.

O turnieju

http://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/43661,Prezentacja-wystawy-Kiedy-Katowice-byly-Stalinogrodem-19531956-Katowice-20-grudn.html
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http://www.pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/turniej-debat-historycz

