
 
Regulamin międzyszkolnego konkursu edukacyjnego 

„Młodzi Debatują” 
 
 

1. Organizatorami konkursu są:  

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni  
IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni.  
Koordynator projektu: Maria Łojek – Kurzętkowska  
Dane kontaktowe do organizatorów: mlodzidebatuja@vilo.org  

2. Uczestnicy konkursu:  

a) Konkurs skierowany jest do młodzieży II i III klas oddziałów gimnazjalnych oraz siódmych 
klas szkół podstawowych w Gdyni.  

b) Do konkursu można zgłosić jedną drużynę z danej szkoły, składającą się z czterech 
mówców: uczniów i uczennic danej szkoły. W skład drużyny nie mogą wchodzić mówcy z 
różnych szkół.  

c) Przystąpienie do konkursu odbywa się poprzez zgłoszenie drużyny przez Opiekuna 
Szkolnego. Opieczętowany „Formularz zgłoszeniowy” (zał. 1) należy wysłać na adres 
mailowy: mlodzidebatuja@vilo.org lub przesłać pocztą (dostarczyć osobiście) na adres: VI 
Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni, ul. Kopernika 34, 84-240 
Gdynia w terminie do 16 lutego 2018 r.   

d) Opiekun może dokonać jednokrotnej zmiany składu drużyny. O fakcie tym należy 
poinformować Organizatorów najpóźniej na 3 dni przed finałem konkursu.  

3. Cele konkursu:  

a) upowszechnienie wiedzy na temat historii Gdyni i jej dzielnic,  
b) zwiększanie postaw prospołecznych i zaangażowania obywatelskiego młodzieży,  
c) integracja ze środowiskiem lokalnym,  
d) kształtowanie umiejętności argumentacji, obrony stanowiska i wystąpień publicznych,  
e) utrwalanie wiedzy i umiejętności z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, języka 
polskiego i etyki na poziomie szkoły gimnazjalnej,  
f) integracja młodzieży na różnych poziomach edukacji – nauczanie młodych przez starszych 
kolegów.  

4. Forma i zakres tematyczny konkursu:  

a) Konkurs realizowany jest w formule debaty oksfordzkiej, której zasady i sposób oceniania 
opisane są w „Regulaminie debaty oksfordzkiej Młodzi Debatują” (zał. 2).  

b) Konkurs odbywa się w systemie pucharowym:  
I. Faza eliminacji: rywalizacja odbywa się w dwóch grupach (grupa A i grupa B), 
składających się z trzech drużyn każda. Poszczególne drużyny rozgrywają po dwa pojedynki 
debatanckie. Po dwie drużyny z grupy A i grupy B z najwyższą punktacją przechodzą do 
finału konkursu. W sytuacji remisu, przeprowadza się dogrywkę w formie 1 do 1 (po jednym z 
mówców danej drużyny realizuje pojedynek debatancki w formie 4 naprzemiennych, 1 
minutowych przemówień na wylosowany temat).  



II. Faza finałowa: pomiędzy drużynami z grupy A i B, rozgrywane są dwa pojedynki 1/2 
finału (według zasady: I miejsce w grupie A – I miejsce w grupie B, II miejsce w grupie A – II 
miejsce w grupie B). Przegrane drużyny podejmują pojedynek o III miejsce. Wygrane 
drużyny rywalizują o zwycięstwo. W sytuacji remisu, przeprowadza się dogrywkę w formie 1 
do 1.  

c) Nieobecność którejś ze zgłoszonych drużyn skutkuje tzw. walkowerem.  

d) Rywalizacja odbywa się w oparciu o tezy, które wylosowane zostaną w dniu 23 lutego 
2018 r. podczas szkolenia w siedzibie IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. 
Podczas losowania wyłonione zostaną grupy (A lub B) oraz tezy, w oparciu o które 
rozgrywana będzie rywalizacja pomiędzy drużynami w fazie eliminacji (3 tezy), w fazie 
półfinałowej (1 teza), w pojedynku o III miejsce (1 teza) oraz w pojedynku o I miejsce (1 
teza). W sumie, każda drużyna będzie musiała opracować na potrzeby konkursu 6 tez. 
Losowanie stron debaty odbędzie się w dniu konkursu, na 15 minut przed rozgrywkami.  

e) Tezy mają formę twierdzeń opracowanych na podstawie zagadnień z zakresu historii, 
wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i etyki na poziomie szkoły gimnazjalnej. Mogą 
dotyczyć historii regionu lub zagadnień mieszczących się w zakresie wiedzy ogólnej, 
dostępnej dla młodzieży w wieku gimnazjalnym.  

f) Wsparcia drużynom udzielają Mentorzy – licealiści i licealistki mający doświadczenie w 
debatowaniu, wyznaczeni do pomocy określonej drużynie. Każda drużyna otrzymuje 
wsparcie jednego mentora, który zobowiązany jest przynajmniej jeden raz spotkać się z 
zespołem, a w razie potrzeby i woli obu stron, udziela także dodatkowego wsparcia 
merytorycznego i retorycznego.  

5. Harmonogram konkursu:  

16 lutego 2018 - ostateczny termin zgłaszania drużyn;  

23 lutego 2018 - szkolenie w siedzibie IX LO w Gdyni dla zgłoszonych drużyn debatanckich i 
ich opiekunów obejmujące: zapoznanie z regulaminem, warsztaty z zakresu debatowania w 
formule oksfordzkiej, losowanie grup eliminacyjnych i tez.  

16 marca 2018 – konkurs debat „Młodzi debatują” w siedzibie VI LO w Gdyni, ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród.  
 
6. Zadania Szkolnych Opiekunów drużyn:  

a) Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za członków zgłoszonej przez siebie drużyny,  
b) Dokonują zgłoszenia zespołu do konkursu (zał. 1) w wyznaczonym terminie,  
c) Dostarczają koordynatorowi konkursu, wypełnione przez rodziców/prawnych opiekunów, 
„Oświadczenia z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych oraz 
gromadzenie i publikowanie zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju” (zał. 3).  
d) Uczestniczą w szkoleniu dla Opiekunów (23 lutego) w IX Liceum Ogólnokształcącym w 
Gdyni oraz sprawują opiekę nad uczniami podczas konkursu (16 marca) w VI Liceum 
Ogólnokształcącym w Gdyni.  

7. Uczestnicy konkursu otrzymają zaświadczenia o udziale. Dla laureatów konkursu 
przewiduje się nagrody rzeczowe.  
 
Załączniki:  
Zał. 1. „Formularz zgłoszeniowy”  
Zał. 2. „Regulamin debaty oksfordzkiej Młodzi Debatują”  
Zał. 3. „Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów” 

 


