DEBATNÝ VZDELÁVACÍ
PROGRAM
PRE STREDNÉ ŠKOLY

KTO SME?
Sme vzdelávacia organizácia, ktorá sa od roku 1999 venuje
systematickému rozvoju kritického myslenia na Slovensku.
Programami SDA doposiaľ prešlo už takmer 8 000 mladých
ľudí a viac než 100 pedagógov a pedagogičiek.
Pre študentov a študentky základných, stredných a vysokých
škôl realizujeme celoročné vzdelávacie aktivity na školách,
debatné súťažné podujatia, ale aj verejné debaty s cieľom
popularizovať aktuálne témy a kultivovať verejnú diskusiu.
Cieľom činnosti SDA je podporovať:
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"Vďaka dlhoročnej spolupráci s SDA sa
nám splnil jeden z našich zámerov,
zaviesť debatu ako povinný vyučovaci
predmet. Už pár rokov žiaci prvého
ročníka absolvujú debatný workshop.
Výsledky su veľmi dobré."

Reformný dokument
Učiace sa Slovensko

PhDr. Helena Pašiaková
Riaditeľka Evanjelického
gymnázia v Tisovci

"To, o čo sa usiluje v rámci mimoškolských
aktivít napríklad Slovenská debatná asociácia,
by malo byť súčasťou bežného vyučovania:
kladenie otázok (žiakov učiteľovi aj medzi
žiakmi navzájom), diskusie s učiteľmi aj medzi
žiakmi, formulovanie vlastných názorov, ich
prezentácia,
obhajoba,
podopieranie
argumentmi."

"SDA je pre mňa nádejou, že niekto má záujem
kultivovať komunikáciu mladých ľudí, z ktorých
vyrastie nová generácia mienkotvorných a
prirodzene sebavedomých ľudí. Zaslúži si
podporu a pozornosť, pretože mení našu
budúcnosť k lepšiemu."

Adela Vinczeová
slovenská moderátorka

PONUKA PRE ŠKOLY

DEBATNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
PRE STREDNÉ ŠKOLY
Stredným školám ponúkame ročný vzdelávací program
zameraný na rozvoj študentov a študentiek v oblasti
kritického myslenia a argumentácie.
Ide o aktivitu vedenú pedagógmi a pedagogičkami škôl s
celoročnou podporou našich metodikov a metodičiek.

exhibičná debata
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z kancelárie SDA
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ŠKOLÁM
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a plán činnosti na celý rok
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pre pedagógov a pedagogičky

networking
pre pedagógov a pedagogičky

AKO DEBATA VYZERÁ?

ČO DEBATNÁ METODIKA ROZVÍJA?
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SÚHLASNÝ
TÍM
úloha:
argumentačne obhájiť
zadanú tézu

prijímanie spätnej väzby

spolupráca v tíme
komunikačné schopnosti
argumentácia
aktívne počúvanie
protiargumentácia
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NESÚHLASNÝ
TÍM
úloha:
argumentačne vyvrátiť
zadanú tézu

aplikovanie spätnej väzby

praktická aktivita s priestorom pre učenie a zlepšenia

PREČO TO ROBÍME?

Pretože kritické myslenie je pre mladých nevyhnutné:

Kvôli zlepšovaniu
gramotnosťou

všeobecnej

situácie

s

čitateľskou

"V oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zostal výkon slovenských žiakov
pod priemerom krajín OECD."
Zdroj: Zverejnenie výsledkov slovenských žiakov v medzinárodnej štúdii OECD PISA 2018.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Kvôli boju s dezinformáciami a radikalizáciou mladých
"[...] prvú trojku uzatvára extrémistická ĽSNS (10,89%). Ukázali to simulované voľby
medzi stredoškolákmi, ktoré usporiadali študentskí aktivisti s projektom Študentské
voľby v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky."
Zdroj: Voľby 2020: Študentské voľby vyhralo PS/Spolu, Kotleba skončil tretí. Aktuality.sk

Pretože napĺňame strategické ciele vzdelávania
na Slovensku
1. Zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania (str. 34)
[...] priestor vo vyučovaní na rozvoj tvorivosti, kritického myslenia a ďalších
sociálnych zručností. [...]

2. Zvýšenie dostupnosti kvalitnej výchovy a vzdelávania (str. 36)
[...] zakotvenie konceptu povinného vzdelávania v Ústave, ktoré podporuje
rozvoj osobnosti jednotlivca, ale aj zdravé budovanie spoločenských vzťahov
a vnútornej súdržnosti spoločnosti. [...]

3. Modernizácia výchovy a vzdelávania (str. 37)
[...] prierezové priority zamerané na riešenie významných a aktuálnych
spoločenských a ekonomických problémov:
1. Integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a študentov
zo sociálne znevýhodneného prostredia
2. Prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a
trhu práce
3. Rozvoj systému neformálneho vzdelávania.
Zdroj: Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018-2027.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

PREČO TO ROBÍME?
Pretože tým, čo učíme, pripravujeme mladých ľudí
pre trh práce a potreby ich budúcich zamestnávateľov:
KREATIVITA
debata vyžaduje hľadanie kreatívnych a inovatívnych riešení
problémov, s ktorými sa mladí častokrát stretnú pri príprave
na debatu vôbec po prvýkrát v živote
PRESVEDČIVOSŤ
debata už zo svojej podstaty učí ľudí byť presvedčiví pri
obhajobe svojich argumentov, návrhov a riešení
SPOLUPRÁCA
debata je tímová aktivita, pri ktorej je spolupráca
nevyhnutná
PRISPÔSOBIVOSŤ
debata vedie k diskusii, hľadaniu
a schopnosti robiť kompromisy

nových

riešení

TIME MANAGEMENT
debata učí schopnosť organizovať si svoj slovný či písomný
prejav, ale vedie aj ku efektívnemu manažovaniu si svojho
pracovného a osobného života
Zdroj: The Skills Companies Need Most in 2019 ; 2020.
LinkedIn. The Learning Blog.

ĎALŠIE MOŽNOSTI

PRE VAŠICH ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY

PRETOŽE
DEBATOU NA ŠKOLE
TO KONČIŤ NEMUSÍ

slovenská
reprezentácia
medzinárodné turnaje v
anglickom jazyku
Slovenská debatná liga

začiatočnícke turnaje

debatný vzdelávací program
pre stredné školy

NEVÁHAJTE A ZAPOJTE SA
DO DEBATNÉHO VZDELÁVACIEHO
PROGRAMU AJ NA VAŠEJ ŠKOLE

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek
otázok sa na nás neváhajte obrátiť!

Slovenská debatná asociácia
Štúrova 3, 811 02 Bratislava
sda@sda.sk | www.sda.sk

