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Програма:
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИКАТА „ДЕБАТИ” В КЛАСТНАТА СТАЯ
Одобрена със заповед № РД 09 - 1301 / 26.01.2017 г. от Министъра на образованието и науката

Кратко описание на програмата:
Програмата предлага следното съдържание:
 Въведение в метода „Дебати” – дефиниции, компоненти на дебата, техники за
подобряване на образователния опит.
 Процеси в дебатите – изследване и събиране на информация по теми, аргументация,
създавате на казус, критичен анализ, речеви комуникативни умения, умения за
слушане
 Цели на дебатирането – ангажиране на учениците, преподаване на умения за
убеждаване и критическо мислене, нови модели за усвояване на знание
 Формати за дебати в клас – публичен форум, спонтанна аргументация, дебат по
политики, парламентарен дебат, ролеви дебат, симулиран съдебен процес, дебати за
творчество и креативност
 Дефиниране на теми за дебати – основни критерии и изисквания
 Подготовка за дебат в кл. стая – работа с информация, организация на речта, умения
за публична реч, умения за водене на записки, задаване и отговор на въпроси,
оценяване на дебати, подготовка на утвърждаващ и отрицаващ казус,
 Подготовка на кл. стая – физическо подреждане на стаята, технически елементи на
дебата, дискусии след дебата, видео заснемане, публичност на дебатите, дебати
извън кл. стая
 Включване на учениците като публика, водене на записки от аудиторията, учениците
като оценяващи на дебата, бланки за оценяване, въпроси от аудиторията,
съобщаване на резултата
 Оценяване на дебатите – Цел, и оценяване на различните елементи на дебата.
Методи за оценяване - бланки, оценка от съотборниците, оценка по списък с
въпроси, оценка на подобрението чрез повторение на дебата
 Използване на методиката „Дебати” по различните учебни предмети.
Продължителност на обучението:

16 уч.ч.
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1
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