Debata gimnazjalistów
Dnia 20 marca 2014 roku w naszej szkole odbyła
się

debata

zaangażować

pt.

„W

jaki

wszystkich

sposób
uczniów

można
w

życie

szkoły?”.
Debata, zorganizowana została przez drużynę
„The girls' ship” , która uczestniczy w projekcie
„Gramy w Radę, damy radę”.
Udział w niej wzięli przedstawiciele klas gimnazjalnych oraz zaproszeni goście: pani dyrektor
Danuta Małyszko, pani wicedyrektor Gabriela Horba, Rzecznik Praw Ucznia pani Beata
Jabłońska i opiekun Samorządu Uczniowskiego, pani Beata Guziejko. Debatę prowadziły:
Izabela Zajkowska z klasy III a i Emilia Łotowska z klasy I c. Do dyskusji została zaproszona
młodzież i nauczyciele naszej szkoły.
Celem debaty szkolnej było ukazanie uczniom, że
mogą bez żadnych przeszkód brać czynny udział
w życiu szkoły, a także proponować zmiany, które
będą miały wpływ na jej funkcjonowanie.
Jako

forma

debaty

wybrana

została

dyskusja

„za i przeciw”, w związku z tym, że daje ona
możliwość każdemu uczestnikowi zabrania głosu
i wyrażenia swojej opinii na dany temat.
Na początku spotkania prowadzące uczennice
powitały uczestników debaty oraz zaproszonych
gości i objaśniły cel spotkania. Określone zostały
obowiązujące podczas debaty zasady. W trakcie
dyskusji omówione były konkretne zagadnienia,
uczniowie bardzo chętnie wypowiadali się na różne
tematy, do debaty włączyli się również zaproszeni
goście

i

obserwatorzy.

Dyskusję

zakończono

sformułowaniem wniosków tzn. wyłonione zostały

propozycje, które mogą zachęcać uczniów do udziału w życiu szkoły. Oto niektóre z nich:
częstsze dyskusje, debaty, referenda dotyczące spraw ważnych dla młodzieży, częstsze
uaktualnianie gazetki Samorządu

Uczniowskiego,

założenie skrzynki

pomysłów.

Na

zakończenie spotkania uczestniczący w nim uczniowie wypowiedzieli się na temat
zorganizowania w szkole referendum. Każdy z uczniów mógł na kartce napisać problem, który
powinien być rozpatrzony przez młodzież w szkole. Po przeanalizowaniu przez zespół
skrutacyjny listy tematów i problemów okazało się, że uczniowie na pierwszym miejscu chcą
wyrazić swoją opinię na temat systemu oceniania zachowania.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tą debatę.
Koordynatorzy debaty:
Małgorzata Czulewicz – pedagog szkolny
Anna Kozłowska – nauczyciel w świetlicy szkolnej

