
Harmonogram realizacji zaplanowanych działań  
i program zajęć Projektu: Jak dyskutować? Debata oksfordzka dla 

Seniorów - w Jeżyckim Centrum Kultury (JCK) 
(ul. Jackowskiego 5-7 Poznań) 

Projekt finansowany ze środków Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ‚ę‘  
w ramach programu „Seniorzy w akcji“ 

          

                                                                       
 

 
Miesięczne  daty Zaplanowane działania i tematyka 
Sierpień, po 17. - 
wrzesień 2022 

 

 
Przygotowanie i rozesłanie zaproszeń do potencjalnych 
uczestników.  Wykaz adresów Klubów Seniora oraz UTW w 
Poznaniu zob.: Poznański przewodnik seniorki i seniora. Poznań 
2018, 73 Kluby Sen. s. 149-154 oraz 7 UTW s.155-156. 
 
Promocja wydarzenia w lokalnych mediach – zob. plik: 
Kontakty z mediami studenckimi.docx (5 stud., 7 inne) 
 
Realizacja: biuro JCK (wysyłka zapr.) + media - animatorzy 
starszy i młodszy. 
 
Pomocniczą rolę w warsztatach pełni w zasadzie gotowy 
już kurs: „Jak dyskutować? Debata oksfordzka dla Seniorów“ 
dostępny online dla uczestników spotkań na e-platformie 
edukacyjnej JCK Moodle pod adresem internetowym - 
https://kurs.jck-poznan.pl/moodle/ . 
Zamieszczono tam uzupełniające materiały dydaktyczne, jak: 
krótkie filmy, prezentacje ppt, pliki tekstowe ilustrujące 
omawiane na zajęciach zagadnienia, a także zapisy 
przykładowych debat oksfordzkich. Czas dostępności kursu: na 
razie od października 2022 do końca 2023 r., tak by 
absolwenci warsztatów z Klubów Seniora czy UTW mogli go 
dalej upowszechniać w swoich macierzystych organizacjach.  
 

 
Październik 2022 

 

 
Pierwsze godzinne spotkanie organizacyjne obojga 
animatorów,  przedstawiciela organizacji wspierającej  i 
przedstawicieli grupy badawczej z WNPiD: prof. dr hab. 
Elżbiety Lesiewicz i prof. dr. hab. Bartosza Hordeckiego z 
uczestnikami warsztatów (łącznie dwie grupy po 10 
uczestników). 

https://kurs.jck-poznan.pl/moodle/
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Ilustracją warsztatów będzie przykładowa debata oksfordzka 
w wykonaniu uczniów LO – organizator: Aleksandra 
Auksztulewicz, animator młodszy Projektu 
Rejestracja filmowa spotkania – w wyborze (na użytek filmu 
dydaktycznego na Moodle’u JCK, dot. także pozostałych 
spotkań – realizator mgr Magdalena Słocińska). 
 
Termin: 11 października (wtorek), godz. 12:00-13:00 
Debata przykładowa uczniów LO: godz.13:15-14:00  
 

 
Listopad 2022 

 

3-godzinne zajęcia merytoryczne z ekspertami w dwóch 
grupach odrębnie. 
Tematyka zajęć w dwóch grupach: 

- Wyjaśnienie: co to jest debata oksfordzka? 
- Ogólnie o strukturze zespołów debatujących 
- Zasady formułowania tematu debaty 

 
Prowadzący: mgr Artur Lorek – UAM, Aleksandra 
Auksztulewicz – prezeska Fundacji Edukacyjnej G5 w UAM, 
animator młodszy Projektu. 
 
Termin: grupa 1. 8 listopada (wtorek), godz. 11:00-14:00; 
grupa 2. 18 listopada (piątek), godz. 11:00-14:00 
 

 
Grudzień 2022 

 

3-godzinne warsztaty z ekspertami w dwóch grupach. 
Tematyka zajęć: 
- Językowy savoir-vivre w dyskursie publicznym.  
2-godzinne zajęcia z prof. dr hab. Haliną Zgółkową 
(jęzokoznawczyni, UAM) 
 
Tematyka 1-godzinnych zajęć: 
- Jak opanować tremę i wypowiadać się bez lęku? Podstawowe 
zasady dobrej komunikatywności osoby wypowiadającej się. 
Prowadzący: aktor Teatru Nowego - Andrzej Lajborek. 
 
Termin: gr. 1. 6 grudnia (wtorek), godz. 11:00-12:30 oraz 
12:45- 13:30.  
gr. 2. 16 grudnia (piątek), godz. 11:00-12:30 oraz 12:45-13:30 
 

 
Styczeń 2023 

  

3-godzinne przygotowanie do pierwszej ćwiczeniowej debaty 
oksfordzkiej oddzielnie w każdej grupie: 
 
Tematyka zajęć: 

- Role poszczególnych członków zespołów: propozycji i 
oponentów/opozycji (mówca 1: wprowadzenie do 
tematu i wyjaśnienie kluczowych pojęć, ich rozumienia 
przez drużynę; mówca 2. przedstawienie szczegółowe 
wybranej argumentacji; mówca 3.  polemika, 
kontrargumentacja z zespołem przeciwnym; mówca 4: 
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porównanie argumentacji obu drużyn, podsumowanie 
debaty z punku widzenia danego zespołu 
(uruchomienie krytycznego myślenie, także wobec 
siebie). 

       -     Omówienie wybranych technik erystycznych. 
- Pytania i odpowiedzi członków zespołów podczas 

debaty – praktyczne wskazówki dot. precyzyjnego 
zadawania pytań i zachowania dyscypliny czasowej 

- Funkcja „Marszałka debaty“. Rola „Jury debaty“. 
 
Prowadzący: prof. dr hab. Bartosz Hordecki – WNPiD UAM;  
Aleksandra Auksztulewicz – UAM, animator młodszy projektu 
+...? 
 
Termin: gr. 1.  10 stycznia (wtorek), godz. 11:00 - 14:00;  
gr. 2.  20 stycznia (piątek), godz. 11:00 - 14:00 
 
60-minutowa realizacja debaty ćwiczeniowej nt: Poznań jest 
wzorem dla innych miast w zakresie kreatywnej polityki 
senioralnej  + omówienie i analiza zaprezentowanych 
umiejętności debatantów przez jury oraz innych specjalistów 
(tzw. panel merytoryczny). 
 
 
Miejsce i termin debaty: Jeżyckie Centrum Kultury 
 
Gr. 1. 24 stycznia (wtorek), godz. 12:00 – 13:30;  
Gr. 2. 27 stycznia (piątek), godz. 12:00 – 13:30. 
 
Moderator spotkania: prof. dr hab. Bartosz Hordecki 
 
Rejestracja filmowa zajęć – w wyborze + całej debaty. 
 

 
Luty 2023 

 
Uwaga: terminy 

zajęć na luty-maj 
zostaną podane w 

styczniu 2023 
 

3-godzinne warsztaty ze szkoleniowcami w dwóch grupach: 
 
Tematyka 2-godzinnych zajęć: 
- Jak korzystać z kursu nt debaty oksfordzkiej na e-platformie 
edukacyjnej Moodle?  Rejestracja użytkowników. 
- Przegląd wybranych filmów edukac. z warsztatów, 
wskazówki nt korzystania z załączonych innych materiałów 
dydaktycznych: prezentacji ppt, filmów tematycznych 
z internetu pogłębiających wiedzę merytoryczną i formalne 
umiejętności debatanckie (np. Centrum Dobrego Wychowania 
https://cdw.edu.pl/jak-uczyc-dyskutowania-debata-
oksfordzka/ ). 
Prowadzący: dr Zdzisław Szkutnik – animator starszy projektu 
 
Tematyka 1-godz. zajęć:  
- Jak wypowiadać słowa i zdania, by być dobrze słyszanym 

https://cdw.edu.pl/jak-uczyc-dyskutowania-debata-oksfordzka/
https://cdw.edu.pl/jak-uczyc-dyskutowania-debata-oksfordzka/
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(emisja głosu) oraz żeby nas słuchano? Rola akcentowania i 
poprawnej dykcji, artykulacji i intonacji w wypowiedzi. 
Zajęcia z aktorem Teatru Nowego - Andrzejem Lajborkiem. 
 
Termin: gr. 1.................................; gr 2.......................................... 
 

 
Marzec 2023 

 

3-godzinne warsztaty z ekspertami i szkoleniowcami w dwóch 
grupach oddzielnie. 
 
Tematyka: 
- Pogłębione wyjaśnianie i analiza struktury debaty 
oksfordzkiej ilustrowana  przykładami przypadków (sytuacji) 
z doświadczeń debatanckich uczniów V LO w Poznaniu oraz 
studentów Fundacji Edukacyjnej G5 UAM. Wzmacnianie 
kompetencji debatanckich. 

- Rozróżnienie argumentów: ad rem (merytorycznych) od 
argumentów emocjonalnych (wykluczyć argumenty ad 
personam). 

- Błędy logiczne, np. nieuprawnione generalizacje na 
podstawie jednostkowych przypadków. 
 
- Wymóg zachowania szacunku dla oponenta i umiejętności 
słuchania. 

- O obowiązującej zasadzie „onus probandi“, czyli zasadzie 
ciężaru dowodzenia, a nie zgłaszania tylko wątpliwości. 
 
Prowadzący: Aleksandra Auksztulewicz – animator młodszy 
projektu z grupą studentów UAM 
oraz prof. Błażej Chwaliński z grupą uczniów z V LO w 
Poznaniu. 
 
 
 
Termin: gr. 1................................; gr. 2...........................................  
 
 

 
Kwiecień 2023 

 

3-godzinne przygotowania do drugiej pokazowej debaty w 
każdej grupie oddzielnie, w tym: 
 

- Zaprezentowanie wstępnie zredagowanego 
„narzędziownika“ , tj. pomocy metodycznej dla seniorów 
nt organizacji i przeprowadzenia debaty oksfordzkiej. 

- Dyskusja uczestników warsztatów utrwalająca wiedzę 
nt struktury  debat oksfordzkich i obowiązujących w 
nich zasad.  
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Prowadzący: prof. dr hab. Bartosz Hordecki i mgr Artur Lorek 
z grupy badawczej WNPiD UAM oraz Aleksandra Auksztulewicz 
– animator młodszy projektu. 
Termin: gr. 1...............................; gr. 2...................................... 
 
60-minutowa realizacja debaty w salach poza JCK na temat: 
Promocja technologii informacyjno-komunikacyjnych zmniejsza 
poczucie samotności seniorów + omówienie i analiza 
zaprezentowanych umiejętności debatantów przez jury oraz 
innych specjalistów (tzw. panel merytoryczny). 
 
Miejsce i termin debaty:..................................................................... 
Moderator spotkania: prof. dr hab. Bartosz Hordecki – WNPiD 
UAM. 
 
Rejestracja filmowa zajęć – w wyborze + całej debaty. 
 

 
Maj 2023 

 

2-godzinne zajęcia w dwóch grupach oddzielnie, 
podsumowujące całość warsztatów i przeprowadzonych debat.  
 
Wskazanie perspektywy zastosowania uzyskanej wiedzy i 
umiejętności. Dyskusja nad możliwymi tematami debat w 
macierzystych organizacjach uczestników. 
 
Prowadzący: dr Zdzisław Szkutnik i Aleksandra Auksztulewicz 
 
1-godzinne podsumowanie wstępne wyników badań 
prowadzonych przez grupę naukowców z WNPiD UAM – 
prezentuje prof. dr hab. Elżbieta Lesiewicz i in. 
 
Termin: gr. 1...............................; gr.2..................................... 
 

Zakończenie zajęć 
 

 


