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Debata oksfordzka – wyjaśnienie formuły
W imieniu Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w debacie oksfordzkiej pt. „Ta izba twierdzi,
że finansowanie ze środków publicznych psuje przedsiębiorczość społeczną”.
Debata zostanie zorganizowana w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii
społecznej”, będącego częścią Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL finansowanej ze środków EFS.
Debata oksfordzka polega na umiejętnym budowaniu argumentacji za i przeciwko tezie debaty
oraz o spójną i atrakcyjną prezentację argumentów. W naszej debacie pozwoliliśmy sobie tylko na nieliczne
odstępstwa od sztywnej formuły oksfordzkiej. Debatę poprzedzi badanie opinii publicznej wśród
uczestników konferencji, które przeprowadzimy w czasie rejestracji gości. Marszałek debaty będzie czuwał
nad dyscypliną czasową i nad przebiegiem debaty, prezentując dyskutantów, udzielając – a także, jeśli
zajdzie potrzeba – odbierając głos. Zespoły debatujące będą liczyły po 3 lub najwyżej 4 osoby. Rozpocznie
zespół broniący tezy od wypunktowania swoich najważniejszych argumentów, aby następnie oddać głos
opozycji, która przedstawi najważniejsze kontrargumenty. Żadne z wystąpień otwierających nie może
trwać dłużej niż 7 minut. Następnie marszałek będzie udzielał głosu na przemian zespołom, których
zadaniem będzie obalanie argumentacji przeciwników. Na tym etapie możliwe będzie również zadawanie
pytań przez publiczność po udzieleniu głosu przez marszałka. Poszczególne wypowiedzi nie powinny trwać
dłużej niż 3 minuty. Przed głosowaniem marszałek zezwala na wygłoszenie mów podsumowujących
przez przedstawicieli zespołów w odwrotnej kolejności – najpierw przeciwnikom tezy, a później jej
obrońcom. Wystąpienie otwierające i podsumowanie w każdym zespole powinny wygłaszać różne osoby.
Głosowanie odbędzie się dokładnie tak jak w debatach prowadzonych w Oxford Union Society, to znaczy
przez wyjście na przerwę na lunch odpowiednimi drzwiami oznaczonymi TAK lub NIE, przy których
liczone będą osoby wychodzące przez każde drzwi. Po przerwie nastąpi podsumowanie debaty przez
prof. dr hab. Jerzego Hausnera oraz ogłoszenie wyników. Debatę zwycięży ten zespół, który zdobędzie
większą różnicę głosów w porównaniu z badaniem opinii publicznej.
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