REGULAMIN DEBATY “European Youth Debating Competition – etap krajowy” 2018
Organizatorzy debaty
1.

Debata uczniowska „European Youth Debating Competition – etap krajowy” (EYDC-PL) stanowi
polską edycję międzynarodowego przedsięwzięcia European Youth Debating Competition, które
organizowane jest w 9 krajach europejskich wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie
Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope, Europejskie Stowarzyszenie Producentów
Petrochemikaliów EPCA, przy współpracy organizacji Young leaders GmbH.

2.

Formalnym organizatorem konkursu „European Youth Debating Competition”, zarówno na etapie
krajowym, jak i międzynarodowym, jest Young leaders GmbH, z siedzibą w Niemczech,
Mohrenstrasse 33, 10117 Berlin, tel. +49 30 200 59 79 0;info@young-leaders.net; www.youngleaders.net

3.

W Polsce konkurs EYDC-PL jest koordynowany przez PlasticsEurope Polska, fundację
reprezentującą producentów tworzyw sztucznych w Polsce, mającą swoją siedzibę w Warszawie,
ul. Trębacka 4 pok. 109, 00-074 Warszawa, NIP: 525 23 88 259, REGON: 140766156.

4.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej
www.eydc.eu, w zakładce PL oraz na stronie www.plasticseurope.pl

Uczestnicy debaty
5.

W debacie EYDC-PL mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie szkół ponadpodstawowych.

6.

Organizator powołuje Jury debaty, złożone z 5-7 członków

7.

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników do co najwyżej 60 uczniów.
Decyduje kolejność zgłoszeń

8.

Uczestnicy debaty przyjeżdżają na wyznaczone przez organizatorów miejsce spotkania pod opieką
nauczyciela. Organizator zwraca koszty podróży uczniów i ich opiekuna spoza Warszawy (po ich
uprzednim zaakceptowaniu)

9.

W krajowym etapie mogą brać udział uczestnicy debat krajowych z lat 2016 i 2017, z wyjątkiem
zwycięzców, którzy uczestniczyli w debatach finałowych w Budapeszcie (2016) i Berlinie (2017).

Cele debaty
10. Promocja i podkreślenie znaczenia edukacji w zakresie w zakresie nauk przyrodniczych, techniki,
inżynierii i matematyki (ang. STEM - Science Technology Engineering and Mathematics), aby
zachęcić młodych ludzi do studiowania w tym kierunku.
11. Zwiększenie świadomości uczniów szkół średnich na temat wyzwań współczesnego świata
związanych z realizacją zasady odpowiedzialnego rozwoju „Living, learning, working and
moving in Smart Cities of the future: with or without plastics and petrochemicals? (Życie,
nauka, praca i przemieszczanie się w inteligentnych miastach przyszłości - z udziałem petrochemii
i tworzyw sztucznych czy bez?)
12. Kształtowanie umiejętności publicznego wygłaszania niezależnych opinii i obrony swoich
argumentów.
13. Promocja nauk technicznych oraz przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych jako sektora
oferującego stabilną przyszłość zawodową.
Czas trwania projektu
14. Projekt trwa od 19 marca do 7 czerwca 2018 roku i składa się z następujących etapów:


19 marca – 25 maja: akcja informacyjna i zbieranie formularzy zgłoszeniowych



28 maja – 1 czerwca: weryfikacja i kwalifikacja formularzy zgłoszeniowych



7 czerwca: debata.

15. Uczniowie zgłaszani są do debaty najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r., poprzez wypełnienie
zbiorczego formularza zgłoszeniowego przesłanego do szkół, bądź poprzez indywidualne
formularze na stronie www.eydc.eu
16. O udziale w konkursie będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz mailowa weryfikacja.
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Zasady i tryb prowadzenia debaty
17. Do udziału w debacie uczniowie kwalifikowani są na podstawie nadesłanych formularzy
zgłoszeniowych. Możliwa będzie rejestracja poprzez formularze zbiorcze przesłane do
zainteresowanych szkół, bądź poprzez indywidualne formularze dostępne na stronie www.eycd.eu.
18. Agenda etapu krajowego (skrót):
9:00 -12:30 - rejestracja, szkolenie
12:30-13:30 Lunch
13:30-16:00 – Debata Konkursowa, ogłoszenie wyników
19. Konkurs ma charakter dwujęzyczny polsko - angielski
20. Konkurs EYDC-PL zorganizowany będzie w formule zbliżonej do debaty oxfordzkiej. Wydarzenie
odbywać się będzie w godz. 9-16. Część przedpołudniowa poświęcona będzie na szkolenie i
podział uczniów na poszczególne grupy (6 osób frakcja „za”, 6 osób frakcja ”przeciw, pozostali
uczniowie tworzą „publiczność”). Szkolenie odbywać się będzie w języku angielskim, po lunchu
odbędzie się debata w języku polskim, przy czym organizatorzy dopuszczają możliwość
wypowiedzi w języku angielskim
21. Uczniowie stanowiący „Publiczność”, będą mieli możliwość, zaprezentowania swoich opinii
poprzez udział w dyskusji podczas debaty.
22. Każda osoba, która choć raz zabierze głos, czy w formie wystąpienia, czy pytania w dyskusji
będzie miała szansę na nagrodę główną w konkursie (pkt.29)
23. Głosu w debacie udziela marszałek debaty, którego decyzje odnośnie udzielania głosu są
niepodważalne i nie podlegają dyskusji.
24. Wszyscy uczestnicy debaty, którzy zabiorą głos są oceniani przez jury. Werdykt jury jest
niepodważalny i nieodwołalny.
25. Spośród uczestników debaty, jury wyłoni 3 uczniów, którzy otrzymają nagrodę główną – wyjazd do
Wiednia i udział w debacie europejskiej. Jury wyznaczy także trzy osoby (w kolejności uzyskanej
punktacji), które wpisane zostaną na listę rezerwową. Zwycięzcy oraz osoby z listy rezerwowej
otrzymają nagrody rzeczowe.
26. Wszyscy uczestnicy debaty otrzymają dyplomy.
27. Dyplomy z podziękowaniami otrzymają także szkoły, dyrektorzy oraz nauczyciele prowadzący
uczestników.
28. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznacznie ze zgodą na publikację i wykorzystywanie
przez Fundację PlasticsEurope Polska, w całości lub fragmentach, wypowiedzi uczniów
prezentowanych podczas finału debaty.
Kryteria oceny uczestników debaty
29. Wypowiedzi uczestników będą oceniane według następujących kryteriów: wartość merytoryczna
wypowiedzi; oryginalność pomysłów, koncepcji, prezentacji własnych poglądów; sposób
formułowania wypowiedzi, argumentowanie i podawanie przykładów ilustrujących punkt widzenia
danego zagadnienia.
Nagroda główna debaty
30. Główną nagrodą dla zwycięzców krajowej debaty będzie udział w europejskiej debacie finałowej z
udziałem uczniów z innych krajów Unii Europejskiej zorganizowanej w ramach projektu ‘European
Youth Debating Competition’ podczas dorocznego spotkanie stowarzyszenia EPCA, które
odbędzie się w dniach 7-10 października 2018 r. w Wiedniu
31. Koszt przelotu uczniów, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu środkami komunikacji
miejskiej w Wiedniu pokrywają organizatorzy.
32. Uczniowie zakwalifikowani do wzięcia udziału w debacie europejskiej za zgodą rodziców podróżują
do Wiednia samodzielnie w grupie, nad którą opiekę sprawuje koordynator reprezentujący
organizatorów.
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