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REGULAMIN LIGI DEBATANCKIEJ
„Ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem i mścicielem, jutro musisz być i będziesz bohaterem Patriotyzm jutra – droga do wolności od powstania styczniowego do 1918 roku”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU KUTNOWSKIEGO.

1. Liga Debatancka organizowana jest przez Muzeum Regionalne w Kutnie w ramach „Spotkań
z historią. Powstanie styczniowe”.
2. Konkurs skierowany jest do szkół średnich powiatu kutnowskiego.
3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do dnia 20 września 2013 r. (piątek) do godz.
12:00. Zgłoszenie może zostać przesłane drogą mailową na adres: historia@muzeumkutno.com
lub dostarczone do siedziby MRK (Pl. Piłsudskiego 20, 99-300 Kutno).
Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:
-

nazwa szkoły

-

imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna drużyny) zgłaszającego szkołę oraz
nr kontaktowy

-

imiona i nazwiska członków drużyny oraz klasy

-

zgłoszenie winno być opatrzone pieczęcią nagłówkową i stemplem szkoły

4. Liga rozgrywana będzie w systemie pucharowym – drużyna zwyciężająca debatę będzie
przechodzić do kolejnej rundy, gdzie kojarzona będzie ze zwycięską drużyną innej debaty.
Uczestnicy kojarzeni będą w pary za pomocą losowania. Także za pomocą losowania wyznaczone
zostaną strony drużyn w każdej z potyczek. Losowanie do eliminacji odbędzie się 23 września br.
(poniedziałek) o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kutnie. Losowanie
do półfinałów przeprowadzone zostanie po zakończeniu ostatniej z debat w ramach eliminacji.
Losowania nadzorować będzie 3-osobowa komisja składająca się z pracowników MRK.
Przedstawiciele drużyn biorących udział w debacie mogą być obecni podczas losowania.
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5. W dniach 15-16 października 2013 r. (wtorek-środa) rozegrane zostaną eliminacje,
zaś 28 października (poniedziałek) odbędzie się półfinał Ligi. Dokładne terminy i godziny
rozgrywania eliminacji podane zostaną po przyjęciu zgłoszeń od szkół i przeprowadzeniu
losowania, tj. w dniu 23 września 2013 roku (poniedziałek). Dokładny harmonogram półfinału
podany zostanie po dokonaniu losowania po eliminacjach.
6. Debata finałowa odbędzie się w trakcie „Spotkań z historią” (4-11 listopada br.). Dokładna data
i godzina rozgrywki finałowej podana zostanie najpóźniej do dnia 27 października 2013 r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
V ZASADY PRZEPROWADZENIA DEBATY.
1. Dyskutują ze sobą dwie pięcioosobowe drużyny.
2. Pierwsza osoba przedstawia członków drużyny i ogólny zarys argumentacji. Trzy kolejne
osoby początek swojej wypowiedzi powinny poświęcić na ustosunkowanie się
do argumentów drużyny przeciwnej. Następnie rozwijają szczegółowo merytoryczne
płaszczyzny:
-

Klęska czy chwała – próba oceny powstania styczniowego (kwestie społeczne,
militarne, polityczne, tajne państwo – jego działalność)

-

Lojalni obywatele czy romantyczni mściciele lub pozytywni desperaci. Postawy
Polaków (między Wielopolskim – czerwonymi i białymi)

-

Pokłosie - skutki powstania

Piąty mówca ustosunkowuje się do argumentów drużyny przeciwnej i podsumowuje
wypowiedź drużyny. Czas mówców jest ograniczony do 4 min. dla pierwszego i ostatniego
mówcy, zaś dla środkowych do 3 min.
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3. Uczestnicy debaty wypowiadają się bez pomocy kartek i mogą korzystać z materiałów
statystycznych i wykresów, które musi otrzymać również drużyna przeciwna. Materiały
te muszą być opatrzone źródłem, z którego pochodzą.
4. W trakcie debaty między członkami tej samej drużyny dopuszczalna jest komunikacja
niewerbalna w postaci kartek.
VI REGUŁY OCENIANIA
1.

Sędziowie będą oceniali:
-

Rzeczowość argumentacji (w skali od 1 do 10 pkt.)

-

Logikę wypowiedzi drużyny (w skali od 1 do 10 pkt.)

-

Przestrzeganie czasu (w skali od 1 do 10 pkt.)

-

Umiejętność kontrargumentacji (w skali od 1 do 10 pkt.)

-

Stylistykę wypowiedzi (w skali od 1 do 10 pkt.)

2.

Punkty będą przyznawane drużynie, a nie poszczególnym uczestnikom.

3.

Z każdej debaty zostanie wytypowany najlepszy mówca.

5. Do następnego etapu przechodzi drużyna, która uzyska większą ilość punktów.
6. Debata finałowa pomiędzy dwoma najlepszymi drużynami eliminacyjnymi odbędzie się
z udziałem publiczności i mediów.
-

Zasady sędziowania pozostaną bez zmian.

VII NAGRODY.
Dla uczestników debaty finałowej przewidziane są cenne nagrody. Nagrodzona zostanie
również szkoła, którą będzie reprezentowała zwycięska drużyna.
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