REGULAMIN CYKLU SPOTKAŃ
"DLA NIEPODLEGŁEJ. WIELKA DEBATA MŁODYCH"
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy

Regulamin

określa

podstawowe

zasady

przebiegu

cyklu

spotkań

zatytułowanych "Dla Niepodległej. Wielka Debata Młodych", .
2.

Debataorganizowana jest przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US
oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Szczecinie w ramach obchodów Setnej
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – nazywanie dalej Organizatorami.

3.

W Debacie uczestniczy sześć stałych drużyn złożonych z uczniów szczecińskich szkół
ponadgimnazjalnych, w skład każdej drużyny może wchodzić maksymalnie dziewięć
osób, a w każdej z trzech debat udział biorą trzy wybrane przez drużynę osoby.

4.

Drużyny wyłonione zostaną na podstawie kolejności zgłoszeń mailowych na adres
piotr.briks@gmail.com, od daty ukazania się ogłoszenia o Debacie na stronie
internetowej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych do dnia 16.03.2018.

5.

Zgłoszenie chęci udziału w Debacie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

6.

Cykl spotkań składa się z trzech Debat:

I: Na drodze do Niepodległej:ma ukazać jak wiele osób i na rozmaite sposoby wywalczyło
wolność Polski (nie tylko Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos i inni politycy, nie
tylko Legiony, Powstania śląskie czy wielkopolskie – ale także naukowcy, pisarze, poeci,
malarze, zwykli nauczyciele, księża, uczniowie, tradycje i pamięć podtrzymywana
w rodzinach, a więc także np. miliony polskich kobiet przekazujących swoim dzieciom
tęsknotę za Polską, to pamięć o powstaniu styczniowym i pięknie polskiej historii, język
polski…
II: „The best of…” – wydarzenia, które kształtowały naszą Niepodległość w latach 19182018 –nie zawsze te najoczywistsze, największe, pomnikowe, ale także te"obok", mniej
znane, ale odciskające swoje piętno na kształcie naszej Niepodległości.
III:Młodzi Niepodlegli:spotkanie będzie próbą odpowiedzi na pytania o teraźniejszość
i przyszłość. Co robimy ze skarbem, który otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń? Czy
walka o niepodległość, jej kształt już się skończyła? Jeśli nie – jak wygląda, co można

zrobić, żeby nie tylko nie zmarnować dorobku poprzedników, ale coś do niego dołożyć,
za co będą nas podziwiać i być nam wdzięczne przyszłe pokolenia.
7.

Debaty będą odbywały się od kwietnia do listopada 2018 r.Pierwsza zaplanowana została
na

18

kwietnia,

na

godzinę

12.00.Daty

kolejnych

Debat

ustalane

będą

z zakwalifikowanymi drużynami.
8.

19 marca 2018 r., o godzinie 16.00, w sali 067 na Wydziale Humanistycznym US
odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz dwa losowania:kolejności zabierania głosu w
Debatach oraz wątku tematycznego pierwszej Debaty(spośród: religia i tradycja,
literatura, poezja i muzyka, malarstwo, nauka, bohaterowie drugiego planu).

9.

W sprawach nierozstrzygniętych w niniejszym Regulaminie decydują Organizatorzy.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
11. Nauczyciele,

którzy

wezmą

udział

w

przygotowaniu

uczniów

do

Wielkiej

DebatyMłodych otrzymają stosowne zaświadczenia i dyplomy.

Rozdział 2
Przebieg Debat

1. Każda z Debatskłada się z trzech etapów:
I:

Prezentacja autorskiego stanowiska, na co każda z drużyn ma cztery minuty(forma
dowolna, organizatorzy umożliwią wyświetlenie prezentacji). W przypadku
pierwszej Debaty będzie to zaprezentowanie wylosowanego wcześniej wątku
powiązanego z procesem wybijania się Polaków na Niepodległość.

II: Pytania do drużyn - każda z drużyn otrzyma jedno pytanie, które zada reprezentant
Publiczności. Wszystkie chętne osoby spośród widzów debaty będą bowiem mogły
zgłosić swoje pytanie do drużyn w formie pisemnej. Z całej puli zebranych pytań
Komisja wybierze sześć, jej zdaniemnajciekawszych. W skład Komisji wejdą:
przedstawicieleOrganizatorów, zaproszeni przez Organizatorów nauczyciele (nie
będący Opiekunami poszczególnych drużyn) oraz Studenci historii. Każda drużyna
ma 30 sek. na naradę i 60 sek. na udzielenie odpowiedzi.Następnie autor pytania,
jeśli wyrazi taką wolę, będzie miał prawo odnieść się do odpowiedzi. Szkoły,
z których pochodzą autorzy wybranych pytań (o ile zechcą ujawnić swoją
tożsamość) otrzymają dodatkową bonifikatę w wysokości 10 pkt. za każde wybrane
pytanie.Pytanie zadane anonimowo nie będzie gratyfikowane bonusem.

III: Dyskusja z udziałem publiczności - na ten fragment przeznaczone będzie 15 minut,
podczas których dowolneosoby spośród publiczności będą mogły komentować,
uzupełniać i krytykować głosy drużyn oraz zadawać im pytania.W razie braku
głosów

z

sali,

drużyny

będą

mogły

zadać

po

jednym

pytaniu

do

wybranegooponenta.
2.

Drużyny mają prawo do dowolnego zagospodarowanie przypadającej im przestrzeni.

3.

Debata będzie trwała około1,5 godziny.

4.

Debatę poprowadzą przedstawiciele Organizatorów.

5.

Organizator będzie sygnalizowałprzekroczenie czasu przeznaczonego dla debatujących..

6.

Wypowiedź nie może zostać przerwana ani przez Organizatora ani przez oponentów czy
publiczność, z wyjątkiem pkt. 7 oraz przekroczenia czasu przewidzianego na wypowiedź.

7.

Organizator ma prawo odebrać głos osobie przemawiającej,a także usunąć z sali
dyskutanta oraz członka publiczności, który narusza zasady debaty publicznej i kultury
osobistej.

8.

Drużyny zabierają głos w wylosowanej wcześniej kolejności.

9.

W czasie przeznaczonym dla danej drużyny może wypowiedzieć się dowolna liczba
osób.

10. Każda z drużyn ma prawo przyjść z zaproszonymi przez siebie widzami w liczbie do 100
osób.

Rozdział 3
Ocena Debaty

1.

O zwycięstwie w każdej z Debat oraz całym ich cyklu zadecydują głosy publiczności
oddane na rozdawanych kartach do głosowania.

2.

Widzowie głosować będą na dwie drużyny, któreichzdaniem wypadły najlepiej.
Zwycięży drużyna, która uzyska największą liczbę głosów (punktów). Zwycięzcą
Wielkiej Debaty Młodych zostanie drużyna, która uzyska największą sumę punktów
w trzech Debatach.

3.

Sposób postępowania w razie remisu określają Organizatorzy.

4.

Decyzje Publiczności są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

