
Kujawsko - Pomorska Liga Debat 2021/2022

1. O projekcie
Kujawsko-pomorska Liga Debat to projekt dedykowany uczniom szkół

ponadpodstawowych z  Bydgoszczy, Torunia i Inowrocławia.

Jest on odpowiedzią na rosnącą popularność debat oksfordzkich w Polsce. Dzięki realizacji

naszego pomysłu, chcemy upowszechnić to narzędzie wśród szkół z województwa

kujawsko-pomorskiego. Dostrzegamy bowiem wielki potencjał w młodzieży z tego

województwa. Uczniowie tych szkół osiągają bowiem co najmniej tak samo dobre lub lepsze

wyniki nauczania, o czym świadczy liczba finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

oraz turniejów sportowych. Organizując turnieje debatanckie dostrzegliśmy, iż jeszcze kilka

lat temu znacznie więcej szkół z regionu (w tym techników) brało udział w debatach.

2. Diagnoza
Nasza interpretacja zaistniałej sytuacji jest taka, że oferta skierowana do uczniów Kujaw i

Pomorza nie stwarza szans na doskonalenie umiejętności debatowania i wystąpień

publicznych. W większości województw w naszym kraju organizowane są liczne wydarzenia

dające uczniom szkół ponadpodstawowych możliwość regularnego treningu debatanckiego.

Wśród nich są m.in. ligi miejskie, sparingi międzyszkolne oraz turnieje regionalne.

Niektóre szkoły z regionu są zainteresowane tą dyscypliną, o czym świadczy ich regularny

udział w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich, organizowanej do zeszłego roku

toruńskiej lidze debat oraz Muszkieterach Słowa - Mistrzostwach Polski Debat
Oksfordzkich w Języku Angielskim.

3. Wizja
Projekt Kujawsko - Pomorskiej Ligi Debat jest wzorowany na Poznańskiej Lidze Debat,
która jako jedyna w kraju bazuje na ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim (7



wydziałów w ramach 5 uczelni) i cieszy się co roku ogromnym zainteresowaniem zarówno

ze strony uczestników (16-20 szkół), jak i partnerów.

4. Fundacja
Misją Fundacji Projekty Edukacyjne jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci i

młodzieży, promowanie postaw obywatelskich i prospołecznych, podnoszenie poziomu

debaty publicznej oraz  wyrównywanie szans edukacyjnych.

5. Schemat rozgrywek
● 8 szkół z Bydgoszczy debatuje w lidze bydgoskiej; 8 szkół z Torunia i Inowrocławia w

lidze toruńskiej

● w ramach każdej ligi rozegrane zostaną 3 rundy w fazie grupowej

● Mistrz Bydgoszczy oraz Mistrz Torunia wyłoniony systemem pucharowym

● Mistrz Kujaw i Pomorza wyłoniony w meczu Mistrza Bydgoszczy i Mistrza Torunia

● Turniej o Puchar Mistrza Województwa Kujawsko - Pomorskiego, dla 3

najlepszych drużyn każdej z  lig

6. Założenia projektu

● warsztaty dla uczniów w każdej szkole: zasady debaty oksfordzkiej formułowanie

argumentacji, pierwsze próby samodzielnych wystąpień przed klasą; 10-20 osób; 6 x

45 minut

● warsztat dla nauczycieli: kształcenie umiejętności niezbędnych do samodzielnej

pracy z drużyną oraz zapoznania z możliwościami wykorzystania debaty jako

narzędzia podczas zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu szkolnego; 6 x 45

minut

● tutor opiekujący się szkołą na czas trwania projektu: wsparcie drużyn w

przygotowaniach, rozwój uczestników projektu pod względem zarówno retorycznym,

jak i merytorycznym, a także osobistym.

● rozgrywki są przeprowadzane równolegle w 2 miastach, każdym z nich w systemie

2 grupy po 4 drużyny w ramach 3 rund w fazie grupowej („każdy z każdym”),

następnie półfinał i finał oraz mecz o III miejsce;

debata pomiędzy mistrzami miast;

1 - dniowy turniej dla 6 drużyn (po 3 najlepsze drużyny każdej z lig);



7. Harmonogram

● Październik 2021:

-  Spotkanie organizacyjne z nauczycielami

-  Szkolenie nauczycieli

-  Szkolenia debatanckie dla uczestników

- Szkolenia dla jurorów oraz ekspertów z uczelni

- Szkolenia Marszałków

● I runda debat (listopad)

● II runda debat (grudzień)

● III runda debat (styczeń)

● Półfinał (luty)

● Finał Ligi (luty)

● Turniej o Puchar Mistrza Województwa (marzec)


