
Zasady Debaty Oksfordzkiej (ZDO)

Załącznik do Regulaminu „Katowickiego Turnieju Debat Oksfordzkich”

I. Uczestnicy Debaty

1. W debacie biorą udział:

a) 

Marszałek  (uczeń lub nauczyciel  ze szkoły goszczącej  debatę – na etapie I  i  II, lub przedstawiciel
Organizatora  lub Partnerów – na etapie III)  –  wita  zgromadzonych,  skrótowo przedstawia reguły
debaty, prowadzi całą debatę, decyduje która osoba ma prawo mówić, może przerwać przemowę,
dba  o  kulturę  słowa,  poziom  debaty,  informuje  wszystkich  uczestników o  jej  wyniku  i  krótko  ją
podsumowuje. Zaprasza kolejnych mówców do zabrania głosu.

b)

Sekretarz – pomaga marszałkowi w prowadzeniu debaty w szczególności informuje przez określony
znak np. dzwonkiem, uderzeniem „młotkiem” w stół , o:

 zakończeniu pierwszego 30 sekundowego okresu ochronnego mówcy,
 zbliżającym się końcu przemowy (30 sekund przed końcem),
 zakończeniu przemowy (może dodać: „czas upłynął”, „proszę kończyć”)

c)

Mówcy –  w debacie bierze udział 4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji

I  Mówca- pierwsi mówcy mają za zadanie zdefniować tezę debaty oraz podać linię argumentacji
swojej drużyny, mogą także wprowadzić kilka najważniejszych argumentów,

II Mówca- drudzy mówcy mają za zadanie podać nowe argumenty rozszerzając stanowisko strony  
+ mogą odnieść się do wypowiedzi oponentów

III  Mówca  -  trzeci  mówcy  mają  za  zadanie  przede  wszystkim  podważać  argumentację  strony
przeciwnej (odbić argumenty przeciwników)

IV Mówca - czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować całą argumentację swojej
strony, mogą na koniec dodać pojedyncze argumenty.

II Przebieg Debaty

1. Zasady ogólne

Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona
Opozycji.  Teza  powinna  być  jasno  i  jednoznacznie  sprecyzowana.  Mówcy  są  oceniani  przez
zgromadzoną na sali publiczność. W czasie mów mówcy przeciwnych zespołów mogą zgłaszać chęć
zadania pytania lub przedstawienia informacji, mówca może ale nie musi przyjąć pytania i informacji.



Pytania mogą być też zadawane z Sali – mówca analogicznie ma prawo odpowiedzieć na pytanie, lub
tego nie robić.

2. Struktura debaty

a)

Debatę zawsze rozpoczyna Marszałek, wita gości i prosi o krótkie przedstawienie się mówców (każdy
mówca czyni to maksymalnie w 2 zdaniach). Marszałek przedstawia tezę i przeprowadza pierwsze
głosowanie, w którym publiczność wyraża swój stosunek do samej tezy przed rozpoczęciem debaty. 

Następnie rozpoczyna się debata właściwa według kolejności:

1 mówca strony Propozycji. Następnie, naprzemiennie wypowiadają się mówcy poszczególnych stron

(1 mówca Propozycji  -> 1 mówca Opozycji  -> 2 mówca Propozycji-> 2 mówca Opozycji etc.) Debatę
zawsze kończy 4 mówca strony Opozycji.

b)

Każdy z mówców ma trzy minuty na swoje wystąpienie. W tym czasie musi wygłosić swoją przemowę
oraz może przyjąć pytania lub informacje od oponentów.

c)

Pierwsze i ostatnie 30 sekund każdego z wystąpień jest tak zwanym "czasem chronionym". Oznacza
to, że od momentu wskazania przez sekretarza,  że do końca wystąpienia zostało pół minuty [np.
dźwiękiem dzwonka], mówcy nie można zadawać kolejnych pytań / zgłaszać informacji.

d)

Każda przemowa musi rozpocząć się krótką inwokacją skierowaną do marszałka, strony przeciwnej 
i  publiczności  (wszystkie  trzy  podmioty  powinny  zostać  powitane.  Rozpoczynając  od  marszałka,  
a następnie w dowolnej kolejności)

np.:  "Panie Marszałku, Szanowni Oponenci, wspaniała publiczności"

lub "Panie Marszałku, droga Publiczności, szanowni Oponenci".

e)

Uczestnik debaty komunikuje chęć zadania pytania/informacji mówcy z drużyny przeciwnej poprzez
podniesienie ręki i wypowiedzenie słów „pytanie” lub „informacja”.

f)

Teza debaty nie może przyjąć formy pytania (Czy warto dbać o zdrowie?), czy być formą wyboru
(Zdrowie czy przyjemność). Teza musi opowiadać się za konkretną postawą – i mieć formułę zdania
oznajmującego (np. Zdrowie jest ważniejsze od przyjemności, Polska powinna przyjąć euro).



g)

Nie podlega ograniczeniom liczba pytań/informacji jakie można przyjąć podczas przemowy. Podczas
swojej przemowy, to mówca decyduje od kogo chce przyjąć pytanie/informację poprzez wskazanie
ręką odpowiedniej osoby. Wyznaczona osoba wstaje i zadaje pytanie lub podaje informację (krótko –
maksymalnie  2  zdania  ).  Jeżeli  zadawane  pytanie  jest  zbyt  długie,  bądź  ma  formę  monologu  –
interweniuje Marszałek mówiąc np. „proszę kończyć”, „proszę zadać pytanie”.

h)

Jeżeli osoba, która zadał pytanie, chce odnieść się do wypowiedzi spytanego mówcy musi ponownie
podnieść rękę.

i)

Mówca  udziela  głosu  tylko  stronie  przeciwnej  (tym  samym  nie  jest  możliwe  zgłaszanie  pytań  
i informacji oraz udzielanie głosu zawodnikom swojej drużyny).

j)

Na zakończenie Marszałek  przeprowadza glosowanie wśród publiczności  – pyta się publiczności  -
członkowie której drużyny wykazali się wyższym kunsztem retora i erysty (nie pyta się o poparcie dla
tezy – o to pytał na początku). Głosowanie jest jawne – przez podniesienie rąk. Marszałek debaty
zestawia wynik głosowania na tezę (przed debatą) – z drugim głosowaniem.

k)

Po ogłoszeniu wyników Marszałek kończy debatę, dziękuje zgromadzonym.

l) 

Po zakończeniu części ofcjalnej debaty głos zabiera przedstawiciel Organizatora lub Partnera, który 
w krótkim wystąpieniu mówi o problematyce związanej z bezpieczeństwem


