Karta Marszałka
Data: _____/____/____________

Miejsce: ______________________

Etap turnieju: _________________________________________________
Imię i nazwisko Jurora:

________________________________________

Teza: _________________________________________________________

Drużyny
Propozycja:

Opozycja:

______________________________

______________________________

Mówca 1: ____________________

Mówca 1: ____________________

Mówca 2: ____________________

Mówca 2: ____________________

Mówca 3: ____________________

Mówca 3: ____________________

Mówca 4: ____________________

Mówca 4: ____________________

Organizatorzy:

Gospodarz Turnieju:

Projekt realizowany dzięki wsparciu:

Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich są finansowane w ramach umowy nr 959/P-DUN/2017 ze
środków Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Scenariusz Marszałkowski

Pytania/ Informacje

Przed debatą:
✓ Marszałek przygotowuje listę sędziów i debatujących.
Rozpoczęcie debaty:
✓ Marszałek wita zgromadzonych, przedstawia uczestników debaty (jurorów,
sekretarza, ważnych gości, drużyny i mówców).
✓ Marszałek wspomina o organizatorach i osobach, dzięki którym debata się
odbywa.
✓ Marszałek przypomina zasady debaty i sposób jej prowadzenia.
✓ Marszałek przedstawia tezę debaty i życząc drużynom udanej dyskusji, otwiera
debatę.
Przebieg debaty:
✓ Czas przemówień (w tym ad vocem) liczony jest od chwili zabrania głosu przez
mówcę.
✓ Czas pytań/ informacji – liczony jest od chwili udzielenia głosu przez mówcę (10s).
✓ W razie przekroczenia czasu – Marszałek odbiera głos.
✓ Marszałek/Sekretarz sygnalizuje 30s. do końca wystąpienia
✓ Marszałek/Sekretarz sygnalizuje koniec wystąpienia. Marszałek potwierdza
zakończenie czasu poprzez formułę ,,Dziękuję, czas się skończył".
✓ Jeśli mówca nie zakończy przemówienia w ciągu 10 s. Marszałek odbiera mu głos.
Marszałek ma obowiązek użyć formuły ,,Dziękuję, odbieram Panu/Pani głos",
i poinformować mówcę, że zostały mu odebrane -1 pkt. za przekroczenie czasu.
Zakończenie debaty:
✓ Marszałek dziękuje drużynom za debatę i prosi o przerwę do ogłoszenia wyników.
✓ W trakcie przerwy Marszałek przekazuje Jurorom informacje o punktach ujemnych
i weryfikuje przyjęte pytania/informacje.
✓ Marszałek wznawia debatę, ogłasza wynik i oddaje głos Jurorom.
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Wynik końcowy debaty

Objaśnienia Marszałkowskie
Podstawową rolą Marszałka w debacie oksfordzkiej jest dbanie o wysoką kulturę
dyskusji i czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem. W celu wymuszenia
przestrzegania regulaminu, Marszałek ma prawo dyscyplinować mówców za
zachowania mające wpływ na wynik debaty.
W formacie AMPDO, punkty ujemne przyznawane są z inicjatywy Marszałka lub
Jurora. Wszystkie punkty ujemne każdy Juror ma obowiązek uwzględnić na swojej
karcie oceny. Nad poprawnością przyznania punktów ujemnych czuwa Marszałek.
Punkty ujemne przyznawane z Inicjatywy Marszałka:
1. Przedłużenie wystąpienia – jeśli mówca przedłuży swoje wystąpienie o więcej niż
10 s. Marszałek musi odebrać mu głos. Drużyna otrzymuje -1 pkt.
2. Zakłócanie porządku debaty – jeśli mówca lub drużyna swoim zachowaniem
narusza porządek debaty, Marszałek zobowiązany jest zwrócić się do mówcy lub
drużyny „Upominam Pana/Panią/ Państwa”. Drużyna otrzymuje - 2 pkt.
Punkty ujemne przyznawane z Inicjatywy Jurorów
1. Ad personam – w przypadku użycia prze mówcę argumentu odwołującego się
bezpośrednio do adwersarza lub obrażającego go, każdy Juror ma prawo uznać
taki argument za ad personam. Drużyna otrzymuje - 2 pkt. do - 8 pkt.
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Organizatorzy:

Gospodarz Turnieju:

Projekt realizowany dzięki wsparciu:

Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich są finansowane w ramach umowy nr 976/P-DUN/2016 ze
środków Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

