
Debaty oksfordzkie i Fair Trade w 2LO!

Sześć drużyn – dziewięć debat – ciekawe tezy – rywalizacja na najwyższym poziomie!

W czwartek 8 grudnia starujemy z tegorocznym turniejem debat oksfordzkich w Dwójce. W tym
roku łączymy ideę pięknego spierania się i wykładania swoich racji z ważnym w Naszej Szkole ale
też kontrowersyjnym i niejednoznacznym tematem Sprawiedliwego Handlu. 

Turniej organizowany jest przez nauczycieli uczestniczących w projekcie Erazmus+ „Europeans for
Fair Trade,” we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Polskim
Stowarzyszeniem  Sprawiedliwego  Handlu,  Uniwersytetem  Ekonomicznym  w  Poznaniu  oraz
Fundacją Edukacyjną G5,  organizatorem Mistrzostw Polski  Debat  Oksfordzkich (debatujemy w
języku polskim, według zasad zapożyczonych z MPDO)

Do wzięcia udziału zapraszamy sześć czteroosobowych drużyn utworzonych samodzielnie przez
Was spośród uczniów naszej Szkoły. Turniej będzie trwał od czwartku 8 grudnia do wtorku 20
grudnia,  wszystkie  debaty  będą  miały  miejsce  podczas  długich  przerw  (od  10.50-11.30,
serdecznie zapraszamy publiczność). Będziemy debatować w dwóch trzyzespołowych grupach (3
debaty w systemie każdy z każdym, do dalszej rywalizacji przechodzą dwie najlepsze drużyny), a w
kolejnym etapie w systemie pucharowym: zwycięzca grupy A z drugą drużyną grupy B, zwycięzca
grupy B z drugą drużyną grupy A. 

Wielki finał odbędzie w auli naszej szkoły 20 grudnia 2016 roku.

Ponieważ  wszystkie  tezy  nad  którym  będziecie  mieli  szansę  debatować  będą  związane  z
zagadnieniami  Sprawiedliwego  Handlu,  turniej  zostanie  poprzedzony  dwoma  wykładami
dotyczącymi pozytywnych i negatywnych aspektów tego zjawiska: w poniedziałek 28 listopada o
godz.  13 odbędzie  się  wykład prezesa  Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu,  pana
Tadeusza Makulskiego, a w piątek o godz. 12.15 wykład dla nas wygłosi pani doktor habilitowana
Magdalena Stefańska z Uniwersytetu Ekonomicznego – współautorka książki „Fair Trade in CSR
Strategy of Global Retailers.”

Tezy  debat  poznacie  przed  wykładem  p.  Makulskiego,  losowanie  tez  i  grup  odbędzie  się  po
wykładzie doktor Stefańskiej.

O uczestnictwie w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń – 
zachęcamy do jak najszybszego 

zapisywania się !!!!!!


