Национална дебата 5. јуна 2020.
за ученике/-це основне и средње школе
На Међународни дан животне средине организоваће се национална дебата за
23. ученика/-ца узраста од 11-18. година који су се пласирали у есејском делу
такмичења које је организовла међународна организација The Trust for Sustainable
Living (https://trustforsustainableliving.org/).
Циљ дебате: понудити могућа решења за одрживу будућност позивајући се на Циљ 17.,
„Учврстити глобално партнерство за одрживи развој“.
Место одржавања: Ада Циганлија, Београд
Програм дебате
09:30 - Регистрација учесника. Сваки учесник добија картицу с именом, оловку и
папир.
Први део
10:00 - Отварање дебате поздравним говором организатора.
10:05 - Модератор дебате уводи учеснике дебате о општим правилима, а потом их дели
у четири групе (две афирмативне и две негацијске/по петоро учесника у
свакој групи).
10:10 - Представљање учесника кроз кратак говор „Моја визија: Партнерство за
одрживу будућност“ (максимум 2,5 мин. по учеснику).
10:50 - Освежење (вода, кафа, сок, воће).
Други део
11:00 - Чланови група се упознају, представљају једни другима, договарају и спремају
свој став на тему: „Да би постигли циљеве УН-а о одрживом развоју, глобална
партнерства су важнија од локалних“.
12:30 - Ручак
Трећи део
13:15 - Дебата. Сви учесници дебатују на матерњем језику. Модератор прозива једну од
група да у петоминутној презентацији изнесе своје аргументе, након чега ће
уследити дискусија, прихватање, одбацивање и реплике осталих група.
Свака група мора да одлучи како да се најбоље представи. Зато је важно да
правилно распореди улоге унутар чланова тима (нпр. уводна аргументација
става, расправа, оспоравање, одговори, завршна реч или општа подршка).
Модератор ће водити расправу. Он ће помоћи да се осигура да сваки дебатант
добије прилику да искаже своје мишљење.
Након петоминутне презентације уводних аргумената следи десетоминутна
расправа с осталим групама коју води модератор, прозивајући једну од група да
постави неколико питања. Исто се понавља са остале 3 групе. Свака група има
укупно по 15 минута за излагање и одбрану својих ставова.
Након излагања свих група, судије постављају до пет питања свакој од група.
Дебата се завршава аргументима сваке групе.
За време дебате непаран број судија пажљиво бележи поред сваког учесника
начин излагања, његов став, питања и одговаре, како сарађује у свом тиму и сл.
Последњих 15 минута, судије постављају питања учесницима дебате.
14:30 - Освежење за учеснике дебате (вода, кафа, сок, воће).
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Четврти део
14:45 - Објављивање најбољих дебатаната и најбоље групе. Подела сертификата и
златних медаља. Фотографисање.
14:55 - Затварање дебате.
Награде
Медаље и сертификати се деле за:
 најбољу групу,
 најбољег појединца,
 три најбоља дебатанта по оценама судија,
 учешће (додељује се свима, како учесницима, тако и наставницима).
У процени за награђивање нагласак је на сарадничкој компетенцији дебатанта као део
тима.
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