Zasady Debaty Oksfordzkiej*
I. Uczestnicy Debaty
W debacie biorą udział:
1. Marszałek - 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,
2. Sekretarz - informuje przez określony znak, o:-zbliżającym się końcu przemowy
(30 sekund przed końcem), zakończeniu przemowy
3. Ekspert - ocenia i podsumowuje debatę
4. Mówcy - 4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji:
-pierwsi mówcy mają za zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka
najważniejszych argumentów,
-drudzy mówcy mają za zadanie podać nowe argumenty rozszerzając stanowisko strony + mogą
odnieść się do wypowiedzi oponentów, - trzeci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podważać argumentację strony przeciwnej,
- czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować całą argumentację swojej strony,
mogą ewentualnie podać dodatkowe argumenty.

II. Przebieg Debaty
Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona
Opozycji.
Teza powinna być jasno i jednoznacznie sprecyzowana.
Struktura debaty:
a) Debatę zawsze rozpoczyna 1 mówca strony Propozycji. Następnie, naprzemiennie wypowiadają się
mówcy poszczególnych stron. Debatę zawsze kończy 4 mówca strony Opozycji.
b) Każdy z mówców ma 4 minuty na swoje wystąpienie. W tym czasie musi wygłosić swoją przemowę i
może przyjąć pytania lub informacje ze strony przeciwnej. Czas nie jest zatrzymywany.
c) 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, mówcy nie
można zadawać kolejnych pytań/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
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następnie w dowolnej kolejności) np.: "Panie Marszałku, Szanowni Oponenci, wspaniała
publiczności" lub "Panie Marszałku, droga Publiczności, szanowni Oponenci".
e) Każdy mówca podczas swojej wypowiedzi może przyjąć pytania/informacje od strony przeciwnej
(jeżeli takowe padną). Mówca strony przeciwnej komunikuje chęć zadania pytania/informacji
poprzez podniesienie ręki. Jeśli mówca nie przyjmie pytań mogą one zostać postawione w czasie
„debaty z sali”, która nastąpi po zakończeniu tej części debaty.
f) Podczas swojej przemowy, to mówca decyduje od kogo chce przyjąć pytanie/informację poprzez
wskazanie ręką odpowiedniej osoby. Wyznaczona osoba wstaje i rozpoczyna krótką inwokacją:
"Panie Marszałku pytanie/informacja". Następnie zadaje pytanie lub podaje informację (krótko maksymalnie 2 zdania). Jeżeli mówca, który zadał pytanie, chce odnieść się do wypowiedzi osoby
spytanej musi ponownie podnieść ręki.
g) Na mówcy spoczywa obowiązek śledzenia chęci zadania pytania/informacji przez stronę przeciwną.
Reakcja nie musi być natychmiastowa - mówca może po zakończeniu danej części swojej przemowy
zapytać oponentów, np. „miał Pan do mnie jakieś pytanie?"
h) Mówca udziela głosu tylko stronie przeciwnej (tym samym nie jest możliwe zgłaszanie pytań i
informacji oraz udzielanie głosu zawodnikom swojej drużyny).
i) Po przemówieniach wszystkich mówców po obu stronach Marszałek zarządza debatę „z sali” w
której każdy ma prawo zabrać głos, zarówno publiczność jak i główni mówcy. Debata „z sali” trwa aż
do wyczerpania się chętnych mówców, jednakże Marszałek może ograniczyć ilość mówców. Mówcy
podczas debaty „z sali” mają nie więcej niż jedną minutę na swoje wystąpienie.
j) Po zakończeniu debaty „z sali” następuje przerwa, podczas której zostaną zebrane i policzone głosy
oddane przez wszystkich uczestników debaty, zarówno mówców jak i publiczności. Głosowanie
odbędzie się z użyciem kartek rozdawanych przy wejściu na salę.
k) Marszałek kończy debatę i ogłasza wynik głosowania.
l) Ekspert podsumowuje debatę
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III. Aspekty techniczne
Przestrzeganie ról przypisanych poszczególnym mówcom
Mówcy powinni przestrzegać przypisanych im ról. I tak: 1 rozpoczyna definiując tezę swojej strony i
przedstawia argumenty, 2 rozwija argumentację poprzednika odnosząc się również do stanowiska
oponentów, 3 przede wszystkim podważa argumentację strony przeciwnej, 4 musi podsumować całą
debatę.
Przekroczenie dopuszczalnego czasu mowy
Każdy z mówców ma określony czas na swoją wypowiedź. W sytuacji, w której czas mówcy się skończył
(oznajmiony sygnałem dźwiękowym), mówca upoważniony jest tylko i wyłącznie do podziękowania za
debatę.
Zabieranie głosu bez pozwolenia marszałka
Bez pozwolenia/wskazania marszałka, żaden z mówców nie może prowadzić dialogu, monologu,
słownej sprzeczki ze stroną przeciwną.
Nieumiejętna wypowiedź w formie pytania/informacji
Każdy z mówców podczas debaty ma prawo zgłaszać pytania/ informacje - sygnalizuje to podnosząc
rękę. Muszą mieć one zwięzłą formę i być jak najbardziej konkretne (maksymalnie 2 krótkie zdania).
Musi do tego uzyskać zgodę aktualnie przemawiającego mówcy. W tym wypadku wstaje, zwraca się do
marszałka: szanowny marszałku, pytanie/informacja (w zależności od wybranej formy) i krótko mówi,
następnie siada.
Rozmowa podczas wypowiedzi strony przeciwnej
Podczas debaty głos ma zawsze 1 osoba. Członkowie jednej drużyny mogą miedzy sobą wymieniać
informacje jedynie w formie pisemnej.
AD PERSONAM
Podczas debaty niedopuszczalne jest używanie argumentów ad personom.

*Powyższe zasady zostały przygotowane na potrzeby debaty „Organizacje obywatelskie nie są
potrzebne mieszkańcom Podkowy Leśnej” organizowanej przez Stowarzyszenie Związek
Podkowian dnia 4 marca 2018
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