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Uważam, że dzięki debatom oksfordzkim można nawiązać kontakt 
z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Co równie ważne, ta formuła dyskusji 
pozwala dużo skuteczniej prowadzić swoją linię argumentacyjną, porządkować wypo-
wiedź, a także z czym często, odnoszę wrażenie, ludzie sobie nie radzą-uczy słuchać 
drugiej strony. Ostatnim ważnym czynnikiem jest walka ze stresem 
powodowanym przez wystąpienia publiczne. 
Krystian Kluk –  

Warto brać udział  w debatach oksfordzkich, gdyż jest to świetna okazja do nauczenia 
się patrzenia na ten sam problem z różnych perspektyw oraz formułowania wniosków 
i prowaadzących do nich argumentów. Poszerzamy także nasze horyzonty, pogłębiając 
historyczną wiedzę, ale nie tylko - jest to także doskonała okazja do poszerzania kręgu 
przyjaciół i nawiązania znajomości z super ludźmi - niezwykle otwartymi 
i ambitnymi
Katarzyna Mikosa – Uczennica I LO  im. B. Chrobrego w Kłodzku

Interesujące tezy, ciekawi ludzie i smaczne jedzenie - to tylko kilka z atutów DTDO/IPN. 
Dla debatantów chętnych do podjęcia trudu dyskusji o historii turniej warty zaintereso-
wania i to niezależnie od poziomu zaawansowania w debatanckim fachu.  
Antoni Badora –  Dolnośląski 

Turniej Debat 
Oksfordzkich

Debata oksfordzka 
to aktywizująca metoda 

dydaktyczna dzięki której 
zdobywa się wiedzę historyczną 

czynnie i ciekawie. 
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Uczeń LO nr IX im. J. Słowackiego we Wrocławiu

Uczeń II LO im. H.Kołłątaja w Wałbrzychu



Organizatorzy zapewniają:
• szkolenia merytoryczne 

i praktyczne dla uczniów i nauczycieli 
•

we Wrocławiu
• wyjazd najlepszej drużyny do 

ogólnopolskim

Udział w projekcie umożliwia 
kształcenie bardzo konkretnych umiejętności:

• argumentowania 
i kontrargumentowania

• dyskusji
• wymiany poglądów
• spojrzenia na dane zagadnienie 

z różnych stron
• kultury wypowiedzi
• szacunku do wypowiedzi innych 

uczestników debaty
• opanowywania stresu 

przed wystąpieniami publicznymi

Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział we Wrocławiu zaprasza 
młodzież szkół ponadpodstawowych 
z Dolnego Śląska i Opolszczyzny do 
udziału w cyklicznym projekcie 
edukacyjnym Dolnośląski Turniej 
Debat Oksfordzkich, który jest 
częścią Turnieju Debat Historycz-
nych. Do projektu szkoły zgłaszają 
zespół złożony z czterech zawodni-
ków i jednej osoby rezerwowej. 
Zadaniem drużyn jest debata na 
wybrane tezy historyczne.

Projekt postrzegam jako wydarzenie społeczne, edukacyjne oraz 
sposób promowania aktywizujących, czynnych narzędzi naucza-
nia. To motywacja do rzetelnej i pogłębionej edukacji historycz-
nej, edukacji rozumianej przede wszystkim jako aktywna analiza 
i interpretacja wiedzy. Zachęca do zapoznania się z materiałami 
źródłowymi, które nierzadko odsłaniają zaskakujące niuanse 
i złożoność konkretnych wydarzeń historycznych. Jako opiekun 
nie będący historykiem z wykształcenia, sam mam okazję do 
nauki, pogłębiania wiedzy i przede wszystkim rozmowy, dyskusji 
z uczniami. 

Wiktor Figiel – Nauczyciel LO nr V 
im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Celem projektu jest 
przygotowanie młodzieży szkół 
średnich do aktywnego udziału 
w życiu publicznym oraz przekonanie 
uczestników, że dyskusja na tematy 
historyczne może być doskonałą 
rozrywką intelektualną.
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