
Tezy do debat prowadzonych na ćwiczeniach: 

1. Nierówności (w Polsce) są zbyt duże. 

2. Roboty zastąpią ludzi i prawie wszyscy będą bezrobotni. 

3. Nowa wielka czwórka (Facebook, Google, Amazon, Apple), czyli o koncentracji na rynku- to już nie 

maksymalizm efektywność, ale monopol. 

4.  Miasta powinny finansować teatry. 

5.  Chociaż profesorowie wybierający podręczniki akademickie różnią się od osób, które za nie płacą, 

cena podręczników odzwierciedla klasyczne siły podaży i popytu. 

6. Studia to przede wszystkim sygnał dla pracodawcy. 

7. Bezwarunkowy dochód podstawowy powinien zastąpić inne formy pomocy socjalnej państwa. 

 

Debaty będą prowadzone na wzór oksfordzkich. Do każdej tezy zostaną przypisane dwie 3 osobowe grupy – 

zwolennicy i przeciwnicy tezy. Zmagania debatujących zespołów ocenia prowadzący zajęcia oraz Publiczność, 

która może również zadawać pytania uczestnikom debaty. Z każdą debatą będą powiązane dwa teksty, jeden ‘za’ 

drugi ‘przeciw’ tezie, które mają pomóc Publiczności zapoznać się z tematem dnia. 

 

Głosowania: W czasie debaty odbędą się trzy głosowania. Pierwsze głosowanie będzie dotyczyło tezy spotkania 

i odbędzie się przed debatą. Chcemy się dowiedzieć, jaką opinię na temat głównej tezy debaty ma Publiczność. 

Po debacie, w drugim głosowaniu, Publiczność znowu odpowie, co myśli o tezie spotkania. Dzięki temu 

dowiemy się, czy argumenty dyskutujących stron były przekonujące i wpłynęły na zmianę poglądów 

publiczności. Następnie odbędzie się trzecie głosowanie, w którym Publiczność wskaże zwycięzcę debaty.  

Przebieg debaty: 

1. Na przerwie przed zajęciami prezentujące grupy zgrywają prezentacje. 

2. Rozpoczecie zajęć przedstawienie tematu spotkania. 

3. Pierwsze głosowanie. 

4. Prezentacja argumentów za tezą (10 min). 

5. Prezentacja argumentów przeciwko tezie (10 min). 

6. Dyskusja grup i czas na odpowiedzi Publiczności (10 min). 

7. Drugie głosowanie. 

8.  Trzecie głosowanie. 

9. Uwagi prowadzącego (5min). 

10. Punktacja. 

 

Punktacja debaty: Za debatę można zdobyć 25 punktów. Część merytoryczna odpowiada za 80%. Pozostałe 5 

punktów zostanie przyznane za sposób prezentowania. Uzyskanie poparcia w głosowaniu Publiczności zapewnia 

zwycięzcy dodatkowy przywilej. Nie może dostać punktów mniej niż drugi zespół. 


