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Program warsztatów z sędziowania debat  

Sobota 14.08.2021 r 

10.00 – Powitanie 

Grupa początkująca: 

10:15 – 11.45 – Wprowadzenie do formatu debatanckiego British Parliamentary  

                              – prowadzący Karol Węglewski 

12:00 – 13.30 –  Techniczne podstawy sędziowania – część 1. –  prowadzący Radosław Czekan  

13:30 – 14:00 – przerwa obiadowa 

14:00 – 15:30 – Techniczne podstawy sędziowania – część 2 – prowadzący Radosław Czekan 

15:45 – 17:15 – Porównywanie argumentacji i kryteria debaty – prowadząca Alicja Owdziej  

Grupa zaawansowana: 

10:15 – 11.45 – Prowadzenie obrad panelowych – prowadząca Alicja Owdziej  

12:00 – 13.30 – Strukturyzacja informacji zwrotnej, jak powiedzieć wszystko co istotne        
                             w kwadrans – prowadząca Alicja Filbier 

13:30 – 14:00 – przerwa obiadowa 

14:00 – 15:30 – Inspirująca i personalna informacja zwrotna – prowadząca Wiktoria Licha  

 

Niedziela 15.08.2021 r 

Grupa początkująca: 

10:00 – 11:30 – Prowadzenie notatek, skala punktacji, podstawy panelu sędziowskiego                                                  

                          – prowadząca Alicja Filbier 

12:00 – 13.30 – Podstawy informacji zwrotnej – prowadząca Wiktoria Licha  

13.30 – 14.00  –  przerwa obiadowa  

14:00 – 16:00 –  Ćwiczenia praktyczne podczas debat zorganizowanych na potrzeby szkolenia 

 Grupa zaawansowana: 

10:00 – 11:30 –  Wprowadzenie do pracy Sędziów Głównych – prowadzący Mateusz Wójtowicz 

12:00 – 13.30 – Sędziowanie zaawansowane – prowadzący Mateusz Wójtowicz 

13.30 – 14.00  –  przerwa obiadowa   

14:00 – 16:00 – Ćwiczenia praktyczne podczas debat zorganizowanych na potrzeby szkolenia 



 

Akademia Sędziowska 

 

 

Zagadnienia warsztatowe  

Grupa początkująca  

 

1. Wprowadzenie do formatu debatanckiego British Parliamentary  – prowadzący Karol Węglewski 

Wprowadzenie do formatu BP – kolejność i role mówców, dynamika zespołów otwierających i 
zamykających. Omówienie różnic pomiędzy debatami BP oraz WS – różnice edukacyjne, który format 
wybrać w zależności od oczekiwanych umiejętności. Jak zorganizować debatę BP ? – internetowe 
bazy tez.  

 

2. Techniczne podstawy sędziowania – część 1. –  prowadzący Radosław Czekan 

Wartość stylu a ocena merytoryczna argumentacji, wartość informacji i wiedzy w debacie, pozycja 

sędziego jako „przeciętnie wykształconego obywatela”. Uwagi wobec bezstronności sędziego i roli 

zrozumienia tematu oraz ciężarów dowodu w interpretacji debaty. 

 

3. Techniczne podstawy sędziowania – część 2 – prowadzący Radosław Czekan 

Kryteria oceny debaty w odniesieniu do tematu i usłyszanych argumentów – logiczność ciągów 

przyczynowo-skutowych i ich trafność, znaczenie wartości zbijania w argumentacji. Znaczenie analogi 

i przykładów. 

 

4. Porównywanie argumentacji i kryteria debaty – prowadząca Alicja Owdziej 

Podstawy elementarnego porównywania argumentacji (znaczenie aktora poruszanego przez 

argumentacje drużyn, dotkliwość zmiany proponowanej przez drużyny, czynniki „świata” debaty – 

ocena ramowania argumentacji). Identyfikowanie głównych punktów sporu i obieranie kryterium 

oceny argumentów 

 

5. Prowadzenie notatek, skala punktacji, podstawy panelu sędziowskiego                                                          

– prowadząca Alicja Filbier 

W jaki sposób sprawnie prowadzić i posługiwać się notatkami w trakcie debaty i obrad panelowych, 

podstawy skali punktacji. W jaki sposób formułować trafne i wartościowe kontrybucje podczas obrad 

panelu sędziowskiego. 

 

6. Podstawy informacji zwrotnej – prowadząca Wiktoria Licha 

W jaki sposób opowiadać drużynom o debacie i udzielać podstawowych uwag i formułować 
porównania. Czym jest wartościowa inspirująca informacja zwrotna.           
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Grupa zaawansowana  

 

1.  Prowadzenie obrad panelowych – prowadząca Alicja Owdziej 

W jaki sposób prowadzić i strukturyzować obrady panelowe (w zależności od wielkości i typu panelu), 

jak rozwiązywać „splity” i maksymizować efektywność obrad oraz ich wartość edukacyjną. 

 

2. Strukturyzacja informacji zwrotnej, jak powiedzieć wszystko co istotne w kwadrans – 

prowadząca Alicja Filbier 

Czym jest dobra informacja zwrotna (jak łączyć streszczenia debaty razem z ważeniem argumentów), 
które kwestie debaty powinny być umówione, w jaki sposób właściwie dobierać i rozróżniać ważne 
kwestie w debacie. W jaki sposób przekazywać informacje zwrotną w zależności od jakości debaty. 

3. Inspirująca i personalna informacja zwrotna – prowadząca Wiktoria Licha 

W jaki sposób udzielać wartościowej, krytycznej a zarazem budującej informacji zwrotnej. Jak 

identyfikować błędy w poszczególnych mowach i udzielać rad dotyczących możliwych popraw i 

zwiększonej efektywności mów konkretnej osoby. 

4. Wprowadzenie do pracy Sędziów Głównych – prowadzący Mateusz Wójtowicz 

Podstawy merytoryczne pracy jako Sędzia Główny – formułowanie tematów (z naciskiem na 

szukaniem i wyrównywanie punktów sporu poprzez właściwy dobór językowy)m kolejność typów 

tematów podczas turniejów, alokacja paneli sędziowskich. Podstawy tworzenia odpraw (brefingów) 

sędziowskich i debatanckich. 

5. Sędziowanie zaawansowane – prowadzący Mateusz Wójtowicz 

Szkolenie umiejętności oceny trudnych argumentów oraz debat osadzonych w różnych kontekstach. 
Przedstawienie metod radzenia sobie z trudnościami dotyczącymi tematu lub sposobu odwoływania 
się do tematu przez drużyny (niejasność tematów, różne „modele” w tematach o wprowadzeniu 
polityk). Adresowanie problemów oraz trudności związanych z sędziowaniem zgłoszonych przez 
uczestników warsztatu. 

 
 

 

 


