B R N Ě N S K Ý
O x f o r d
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#ERASMUS+

#YOUTHPASS
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#BRNOFORYOU #TOLERANCE

KDO JSME A CO DĚLÁME?
Ahoj, právě držíš v ruce brožurku, která

Erasmus+ je vzdělávací program

ti přiblíží, co jsou to Oxfordské debaty.

evropské unie, který podporuje

Jsme tým mladých lidí, kterým není

mládež v různých oblastech. Evropský

lhostejné naše okolí a cítíme, že je

sbor solidarity chce nabídnout

potřeba změna. Učíme trošku jinak –

mladými lidem příležitost poskytovat

neformálně! Mrkni se na více informací

pomoc potřebným a podílet se na

na web: www.brnoforyou.cz a zjisti, co

řešení celospolečenských problémů.

děláme. Můžeš s námi vyrazit třeba za

Více informací o programech najdeš

vzděláním nebo dobrovolnictvím do

na

zahraničí. Jednou z našich hlavních

webech: www.naerasmusplus.cz, w

aktivit je právě nabídnout ti možnost

ww.evropskysborsolidarity.cz.

osobního rozvoje za hranicemi. Představ

Programy nabízejí mnoho příležitostí.

si, že je to zdarma. Tyto příležitosti jsou

My jsme vybrali to, co by tě mohlo

financované z programu Erasmus+

nejvíce zajímat. Podívej se na další

nebo Evropského sboru solidarity.

stranu.

CHOP SE PŘÍLEŽITOSTI!
Vyjeď na výměnu mládeže

Chceš změnit něco ve svém okolí

s programem Erasmus+! Název může

a chybí ti finance? Požádej o ně

být trošku zavádějící, ale jedná se o

z Evropského sboru solidarity! O

týden plný neformálního vzdělávání

finance lze zažádat jako neformální

v zahraničí. Výměna mládeže je projekt,

skupina v počtu nejméně 5 mladých

do kterého je zapojeno několik zemí a

lidí. Členem skupiny může být každý

skupinu většinou tvoří kolem třiceti

mladý člověk ve věku 18 až 30 let.

účastníků. Výměna mládeže je vždy

Solidární projekty jsou výzvou pro

zaměřena na nějaké téma, o kterém se

mladé lidi, kteří chtějí pozitivně

celý týden dozvídáš nové či zajímavé

ovlivnit své okolí, posílit vzájemné

informace. Témat, kterých se můžeš

porozumění místní komunity a

zúčastnit je spousta – ekologie,

inspirovat lidi okolo sebe. Uspořádej si

seberozvoj, sport, peacebuilding,

vlastní workshop, vybav si

kultura, tance a spousta a spousta

mládežnickou klubovnu a mnohé

dalších. Tento vzdělávací pobyt je

další!

zdarma, program hradí ubytování,
stravu a cestovní náklady.

#ERASMUS+

#EVROPSKY
SBOR
SOLIDARITY

ZÍSKEJ YOUTHPASS
Když se zúčastníš projektu pod programem
Erasmus+ nebo Evropským sborem solidarity,
získáš certifikát Youthpass. I u našich
Oxfordských debat získáš tento
certifikát. Youthpass může být dobrým
pomocníkem a průvodcem tvým neformálním
vzděláváním a kompetencemi a znalostmi, které
získáš nebo si zlepšíš. Po absolvování
Oxfordských debat ti předá Youthpass tým Brno
for you.

OXFORDSKÉ DEBATY?
Oxfordské debaty, v Česku známé

Konkrétně je to: soudce a sekretářka

také pod názvem Masarykovy

(koordinátoři diskuze z organizace Brno for

debaty, pomocí které se můžete

you), propozice (3 členové z řad studentů),

naučit dívat se na problematiku

opozice (3 členové z řad studentů), veřejnost

z různých stran a úhlů pohledů.

(ostatní studenti a 2 osoby s rozhodovací

Prostřednictvím řízení debaty si

pravomocí). V prvním kole nejprve propozice

procvičíme rétorické a týmové

a pak opozice definují postupně svoji tezi,

dovednosti. Setkáš se s osobou,

následně argumentují a pak sumarizují tvrzení

která má rozhodovací pravomoc!

svého týmu. V druhém kole se zapojuje

Může to být starosta, zastupitel

veřejnost. Jejich úkolem je podpořit tým ať už

nebo někdo, kdo o něčem

propozice či opozice svými argumenty. Ve

rozhoduje. Oxfordské debaty ti

třetím a posledním kole se veřejnost ptá

můžou napomoct k prvnímu kroku

střídavě propozice, pak opozice nebo

něco změnit ve svém okolí. V

konkrétního člena, kteří mají limitovaný čas na

debatě vystupují celkem 4 týmy.

odpověd. Celá debata se ukončuje tajným
hlasováním a vyhlášením konečného výsledku.

PRAVIDLA
OXFORDSKÉ DEBATY
Krok za krokem

01
Tým Brno for you
představí tvrzení do
debaty.

Vybere se šest žáků
ze třídy, kteří budou
řečníci.

04
Probíhá příprava
jednotlivých řečníků.
Rozdělení rolí v týmu,
příprava.

03

02

Řečníci si vylosují,
zda budou tvrzení
obhajovat nebo ho
argumentovat. /PRO
a PROTI.

05
Oxfordská debata začíná.
Nachystání prostor.
Usazení sekretářky,
řečníků publika.
Proběhne
1. kolo.

06
Řečník 1: Představí tvrzení
(max. 2 minuty)
Řečník 2: Sdělí argumenty
(max. 3 minuty)
Řečník 3: Srhne důležitý závěr
(max. 2 minuty)
Stejný postup u obou týmů.

08
Diváci mohou jednotlivé týmy
podpořit. Divák z publika
může přistoupit k
opozici/propozici a sdělit svůj
názor. Řeč nesmí přesáhnout
jednu minutu. Celkově blok
nesmí přesáhnout 20 minut.

07
Publikum se může ptát na
otázky. Zvolí si vždy
jednoho řečníka. Odpověď
řečníka nesmí být delší než
2 minuty. tento blok nesmí
přesáhnout 20 minut.

09
Hlasování o nejlepšího řečníka a
nejlepší tým. Sektretářka rozdá
lístky k hlasování. Na jednu
stranu může publikum napsat
jméno řečníka. Na druhou
stranu papíru se napíše týmu.
Sekretářka spočítá hlasy a
vyhodnotí výherce.

JAK NACHYSTAT TŘÍDU?

Moderátor, sekretářka

NÁVŠTĚVNÍCI

Tři řečníci, kteří argumentují
proti tvrzení. PROTI STRANA.

Tři řečníci obhajující tvrzení.
PRO STRANA.

PUBLIKUM: ŽÁCI, UČITELÉ,

PROSTOR NA POZNÁMKY

