
Turniej Debat Historycznych 

 

 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 

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. 

 Projekt jest realizowany na poziomie regionalnym przez Oddziały i Delegatury IPN. 

Zwycięzcy turniejów regionalnych biorą udział w finałowym Turnieju Debat Historycznych. 

 Do Turnieju wejdą szkoły, które w wyznaczonym czasie zgłoszą swoją czteroosobową 

drużynę wraz z opiekunem. Maksymalnie w Turnieju może wziąć udział 16 drużyn. Decydować 

będzie kolejność zgłoszeń.  

 Drużyna składa się z czterech mówców. Każdy z nich ma określoną rolę: 

 mówca 1 – definiuje tezę, przedstawia strategię swojej drużyny 

 mówca 2 – przedstawia argumentację swojej drużyny, może odnieść się do argumentacji 

strony przeciwnej 

 mówca 3 – obala argumenty przeciwnika 

 mówca 4 – podsumowuje argumentację swojej strony 

15 minut przez rozpoczęciem debaty odbędzie się losowanie. Rozstrzygnie ono, która z 

drużyn będzie reprezentować stronę propozycji (broniącej postawionej tezy), a która opozycji 

(obalającej postawioną tezę). Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut. 

Wypowiedź uczestnika debaty musi być wygłaszana, a nie czytana z kartki. O zwycięstwie 

decydują eksperci, którzy również podsumowują przebieg debaty. 

Każda drużyna będzie miała możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych 

prowadzonych przez specjalistów zarówno w technice debat, jak i w dziedzinach, których będą 

dotyczyły tezy debaty.  

Turniej będzie składał się z czterech etapów. Pierwszy etap będzie odbywał się w systemie 

grupowym, natomiast kolejne w systemie pucharowym.  

 I etap - rozgrywki grupowe (4 grupy po 4 drużyny); do ćwierćfinału przechodzą 2 drużyny z 



każdej grupy 

 II etap – ćwierćfinał 

 III etap – półfinał  

 IV etap - finał 

 

Terminarz regionalnego etapu Turnieju Debat Historycznych w Katowicach: 

 do 20 grudnia 2017 r. przyjmowanie zgłoszeń 

 23, 24 stycznia 2018 r. warsztaty poświęcone zasadom debaty oksfordzkiej, sztuce 

wystąpień publicznych oraz tematom, z którymi będą związane tezy debaty. Przedstawienie 

tez 

 8, 9 marca 2018 r. turniej regionalny 
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