Rozmowy w Zamku. Lekcje demo: „Co ma wspólnego debata oksfordzka z demokracją?”
W tym odcinku Agnieszka Jankowiak-Maik zaprosiła do rozmowy Janka Piosika, prezesa
fundacji Projekty Edukacyjne i Oskara Turowicza, studenta i debatanta. W czasie rozmowy
dyskutowano o tym jak debaty oksfordzkie wiążą się z demokracją, dlaczego warto ćwiczyć
tworzenie argumentów i uczyć się sztuki dyskusji wolnej od populizmu. Dowiedzieliśmy się
również co trening wystąpień publicznych ma wspólnego z „Gwiezdnymi wojnami”, czy
debata jest dla wszystkich (spoiler alert: tak!) i jak szkoły mogą włączyć debaty do programu.
Nie zabrakło pytań o etyczną stronę debaty oraz przykładów tez idealnych na start.
Goście opowiedzieli o Poznańskiej Lidze Debat, flagowym projekcie fundacji, realizowanym w
ramach współpracy z poznańskimi uczelniami wyższymi.
Debata oksfordzka to bardzo formalny rodzaj dyskusji, w której dwie strony próbują obalić
lub obronić tezę. Daje to pełne spektrum argumentów, pokazuje problemy „z lotu ptaka”
oraz daje ogromną wartość merytoryczną. Debatowanie wpisuje się również w rozwijanie
kompetencji przyszłości: krytycznego myślenia, kooperacji, komunikacji i kreatywności.
Goście:
Jan Piosik - prezes Fundacji „Projekty Edukacyjne”, działacz społeczny i trener wystąpień
publicznych, koordynator Poznańskiej Ligi Debat, organizator i juror turniejów debat.
Absolwent „Szkoły Liderów Miasta Poznania”. Debatuje od 18 lat. Od 12 realizuje projekty i
szkolenia z zakresu edukacji obywatelskiej, w szczególności rozwijające kompetencje
komunikacyjne. Przez kilka lat zajmował się organizacją projektów dla szkół na WNPiD UAM.
Jest twórcą i pomysłodawcą wielu przedsięwzięć edukacyjnych z wykorzystaniem debaty
oksfordzkiej (m.in. Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, Turniej Debat Historycznych IPN),
ekspertem w zakresie pracy metodą debaty oksfordzkiej i wystąpień publicznych. Zrealizował
kilkaset szkoleń i zaraził pasją debatowania setki uczniów, studentów i nauczycieli. Ma
bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą, studentami i dorosłymi. Organizuje i prowadzi
konsultacje społeczne i debaty wyborcze.
Oskar Turowicz - Trener z zakresu wystąpień publicznych, koordynator projektu Poznańska
Liga Debat, debatant i sędzia. Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz młody
aktywista na rzecz edukacji i młodzieży.
„Lekcje demo” to cykl prowadzony przez Agnieszkę Jankowiak-Maik, znaną jako Babka od
histy. W czasie potkań z zaproszonymi gośćmi i gościniami porusza tematy związane z
edukacją i demokracją. Nowego odcinka spodziewajcie się w każdy ostatni czwartek
miesiąca. Cykl jest rozwijany w ramach większego projektu podcasterskiego „Rozmowy w
Zamku”. -- Grafika przedstawia dłoń umieszczającą karton z napisem „LEKCJE DEMO” w
czerwonej urnie wyborczej. W lewym górnym rogu czarna cyfra „5” wskazująca numer
odcinka, u dołu biały napis z tytułem odcinka.

