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WSTĘP
ODYSSEY: Good practices in the use of the Oxford debate as an educational tool within STEM

Dlaczego warto prowadzić debaty STEM

PRZED EPOKĄ INTERNETU gazety i czasopisma zarabiały na
prenumeratach i wytworzyła się pewna długofalowa nić zaufania
pomiędzy prasą a jej czytelnikami. Dziś ekonomia
produkowania informacji w Internecie jest napędzana
kliknięciami. Od jakiegoś czasu jakość i adekwatność newsów
przestała być kluczowa – ważniejsze stało się przyciągnięcie
uwagi odbiorcy, który kliknie w link. Trudno oprzeć się
działaniom „clickbaitowym” stosowanym w tytułach; krzykliwe
nagłówki nie zawierają żadnych faktów, stawiając na silny
przekaz emocjonalny. „Siedem kotów, które wyglądają jak
księżniczki
Disneya”,
„Osiem
niezwykłych
sekretów
dietetycznych, o których twój trener personalny nie chce ci
powiedzieć”, „Dziewięć niepublikowanych do tej pory zdjęć
Elvisa” czy „Dziesięć metod, które naukowcy określili jako
bzdury” są tylko kilkoma z rzeszy jaskrawych przykładów.
Najczęściej używaną frazą w popularnych nagłówkach na
Facebooku, Twitterze i w innych mediach społecznościowych
jest „to sprawi, że…”; tak więc to, co czytasz, sprawi, że „stracisz
oddech” lub „zwali cię z nóg”, coś „złamie ci serce” lub ponagli
cię, żebyś „popatrzył na to jeszcze raz”. Sprawdzają się również
takie wyrażenia jak: „doprowadzi cię do łez”, „dostaniesz gęsiej
skórki” czy „zmiękną ci nogi”.
To, o czym rozmawiamy, staje się bardziej interesujące od tego,
co dzieje się naprawdę. Cały ten szum informacyjny nie tylko
zaciemnia racjonalny ogląd i rzeczową dyskusję, ale otwiera
drzwi dezinformacji, bzdurom i teoriom spiskowym. Wiedzy
i rzetelnej informacji trudno się przebić na tym zupełnie nowym
rynku.
Obecnie są trzy sposoby obrony przed fałszywymi informacjami
i dezinformacją. Pierwszy to technologia. Drugi – regulacje
prawne. Wiele krajów przyjęło regulacje przeciwko tworzeniu
i propagowaniu tzw. fake newsów. Trzecim i najbardziej
skutecznym jest ciągłe edukowanie.
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Edukacja i krytyczne myślenie
Około 100 lat temu filozof John Alexander Smith powiedział
świeżo upieczonym studentom Uniwersytetu Oksfordzkiego
następujące słowa: „Nic, czego nauczcie się w trakcie studiów,
nie przyda się wam po śmierci; zachowajcie tylko to, że jeśli
ciężko i inteligentnie pracujecie, powinniście być w stanie
wykryć, kiedy człowiek gada bzdury, i to, w moim odczuciu, jest
główna, jeśli nie jedyna, korzyść płynąca z edukacji”.
Gdybyśmy mieli przełożyć wypowiedź Smitha na dzisiejszy
język, mogłoby to znaczyć: najważniejsze, aby umieć myśleć
krytycznie, przedstawiać i analizować argumenty oraz
intepretować i oceniać informacje, jakie do nas trafiają. I nasz
system edukacji powinien łączyć to jako całość w programie
nauczania wszystkich przedmiotów.
Aktualność stwierdzenia Smitha potwierdzają obszerne badania,
jak wielu uczniów i ludzi w ogóle jest odbiorcami fake newsów,
dezinformacji i pseudonaukowych treści w mediach
społecznościowych. Niektóre kraje podjęły skuteczne działania
w celu rozwiązania lub złagodzenia tego globalnego problemu.
Krytyczne myślenie i edukacja medialna stają się ważnym
elementem państwowych programów nauczania wielu
przedmiotów. Na przykład na zajęciach poświęconych sztuce
uczniowie odkrywają, w jaki sposób można manipulować
treściami obrazkowymi, na lekcjach historii uczą się o technikach propagandowych, a na zajęciach językowych i z literatury
poznają, na jak różne sposoby słowa mogą wprowadzać w zakłopotanie, błąd czy być zwodnicze.

>>> Środowisko

współpracy

Argumentowanie odgrywa
znaczącą rolę we wszystkich podejściach, ale
zajmuje centralną pozycję
w tych środowiskach
nauczania, które wspierają
interaktywność i dialog.
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Badania, na których bazuje projekt ODYSSEY, wskazują, że te
problemy są również obecne w kontekście nauczania STEM.
Edukacja STEM w zakresie: nauki (ang. Science), technologii
(ang. Technology), inżynierii (ang. Engineering) i matematyki
(ang. Mathematics) nieco zawiodła w tym obszarze. Nauczyciele
wykonują wspaniałą pracę, ucząc swoich uczniów biochemii,
astrofizyki, informatyki, robotyki, nanotechnologii czy
neurobiologii, wyposażając ich w umiejętności zawodowe i zachęcając do mierzenia się z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi
rozwój zawodowy w dziedzinach STEM. Jednak skupiają się one
na kwalifikacjach zawodowych, twardej nauce i technologii, co
często wiąże się z zaniedbywaniem krytycznego myślenia i innych podstawowych umiejętności, takich jak zdolności
retoryczne, formułowanie i prezentowanie argumentów,
używanie właściwego języka itp., co jest równie ważne w rozwoju
przyszłej kariery i budowaniu zdolności uczniów do bycia
aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami, uczestnikami
procesów demokratycznych.
W przeciwieństwie do przedmiotów z zakresu STEM, nauki
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humanistyczne i społeczne (wraz z odpowiednimi
umiejętnościami) stawiają przed uczniami zadanie zestawienia
przeciwstawnych idei i radzenia sobie ze sprzecznymi
argumentami. W naukach z zakresu STEM uczniowie rzadko
spotykają się z paradoksami, które muszą rozwiązać,
sprzecznymi dowodami lub fałszywymi twierdzeniami, które
mają poddać krytyce. Ponadto rzadziej się wypowiadają, aby
przedstawić swoje racje, i dyskutują z innymi uczniami.

Argumentowanie na lekcjach z przedmiotów ścisłych
Najnowsze badania wskazują, że mówienie i inne formy
komunikacji są najistotniejsze podczas lekcji z przedmiotów
ścisłych. Kiedy mamy na myśli komunikację w klasie, istnieją
podejścia interaktywne i nieinteraktywne w zależności od poziomu zaangażowania ucznia, oraz podejście dialogowe i autorytatywne, biorąc pod uwagę, ile uwagi poświęca się różnym
poglądom uczniów. Argumentowanie odgrywa znaczącą rolę we
wszystkich podejściach, ale zajmuje centralną pozycję w tych
środowiskach nauczania, które wspierają interaktywność i dialog. Innymi słowy argumentacja jest najistotniejsza w edukacji
opartej na współpracy, w której punktem wyjścia jest poznanie
budowane i rozpowszechniane społecznie.

>>> Atmosfera

dialogu

W atmosferze dialogu
dyskusja, zadawanie pytań,
ocenianie i krytyczne
myślenie jest głównym
modus operandi, a nie
wyjątkiem czy odchyleniem
od normy. Oparty na
współpracy dyskurs
umożliwia uczniom
wzajemne uczenie się poprzez
dyskusję, wyjaśnianie,
udowadnianie.

W atmosferze dialogu dyskusja, zadawanie pytań, ocenianie i
krytyczne myślenie jest głównym modus operandi, a nie
wyjątkiem czy odchyleniem od normy. Oparty na współpracy
dyskurs umożliwia uczniom wzajemne uczenie się poprzez
dyskusję, wyjaśnianie, udowadnianie. Interakcja argumentacyjna, która może przybierać formę perswazji, prowadzi
uczniów do dalszych dyskusji nad oferowanymi możliwościami
i formą wspólnych badań w przestrzeni dialogu w celu
znalezienia rozwiązań. Współpraca skutkuje stworzeniem
argumentacji przez kilku uczestników, którzy dzięki temu
wchodzą w role twórców wiedzy. W takiej przestrzeni uczniowie
spotykają się z realnymi problemami, korzystają z danych,
gromadzą dowody i opracowują raporty, a także chcą porównać
swoje pomysły i poglądy z alternatywnymi podejściami, aby je
ocenić, zmodyfikować czy znaleźć przyczynę zmian.
Patrząc z szerszej, pozaszkolnej perspektywy, wielu edukatorów
uważa, że jednym z głównych założeń edukacji przyrodniczej
jest pomóc uczniom poszerzać ich rozumienie relacji pomiędzy
społeczeństwem a nauką. Termin „zagadnienia społecznonaukowe” (ang. socio-scientific issues, SSI) został wprowadzony
w celu opisania społecznych kontrowersji, które mogą wpływać
na płaszczyznę naukową. W związku z tym, biorąc pod uwagę
znaczenie zagadnień społeczno-naukowych w biotechnologii,
inżynierii, ekologii lub dziedzinach pokrewnych, uczniowie
powinni otrzymać pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji
ODYSSEY: Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM
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w tych kwestiach, a rolą szkoły byłoby ich przygotowanie do
bycia świadomymi obywatelami. To oznacza, że nauczanie w zakresie STEM dotyczy problemów, które są złożone, otwarte
i podlegające dyskusji. Edukacja STEM z punktu widzenia
zagadnień społecznych obecnych w codziennym życiu uczniów
powinna zawierać element nauk społecznych i humanistycznych
oraz związanych z nimi umiejętności. Wtedy stanie się
alternatywą dla dominującego podejścia we współczesnym
nauczaniu STEM, które jest ukierunkowane na zdobycie
umiejętności zawodowych.

Debaty naukowe
Pod koniec 2018 roku międzynarodowe konsorcjum projektu
ODYSSEY (Oxford Debates for Youths in Science Education
w ramach Erasmus+ KA2) rozpoczęło szereg aktywności w czterech krajach zachęcających uczniów oraz ich nauczycieli do
uczestnictwa w debatach i tym samym podniesienia swoich
umiejętności retorycznych, pogłębiania i przyswajania wiedzy
z zakresu STEM, podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia oraz wykorzystywania argumentów naukowych i zasad
nauki jako takiej.

>>> Wymiana

argumentów

Zakładając, że wiedzę można
rozwijać poprzez wymianę
argumentów zgodnie z założeniami debat typu oksfordzkiego, celem projektu
ODYSSEY jest wyrobienie
w uczniach podejścia
krytycznego wobec przekazu
medialnego, zachęcenie ich
do refleksji i analizy dostępnych informacji oraz wyrażania swoich poglądów.

Zakładając, że wiedzę można rozwijać poprzez wymianę
argumentów zgodnie z założeniami debat typu oksfordzkiego,
celem projektu ODYSSEY jest wyrobienie w uczniach podejścia
krytycznego wobec przekazu medialnego, zachęcenie ich do
refleksji i analizy dostępnych informacji oraz wyrażania swoich
poglądów.
Na drodze do osiągnięcia tych celów zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele uczestniczący w projekcie ODYSSEY napotkali
wiele wyzwań. Po pierwsze tematy poddane pod dyskusję były
kontrowersyjne i stanowiły okazję do zderzenia różnych
poglądów, co nie jest typowe w praktyce nauczania w zakresie
STEM. Kolejnym istotnym wyzwaniem była interdyscyplinarność, ponieważ przygotowanie do dyskusji wymagało
zarówno od uczniów, jak i nauczycieli przygotowania się z kilku
różnych dziedzin. Jednym z największych wyzwań było
pogodzenie wpływu mediów (często wprowadzających dezinformację i nieprawdziwe informacje) i formy debaty publicznej
w argumentacji uczniów w kontekście naukowych debat typu
oksfordzkiego. Innymi słowy, wyzwanie stanowiło określenie,
jak pomóc uczniom przezwyciężyć te trudności i stworzyć ich
własny dyskurs. Najprawdopodobniej największą trudnością
było to, że uczniowie mieli za zadanie wytworzyć umiejętność
uargumentowania obu punktów widzenia i przeciwnych
stanowisk podczas debaty, aby spojrzeć na dany problem badawczy z różnych perspektyw oraz znaleźć równie mocne uzasadnienie dla obu podejść, opierając się na rzetelnych źródłach.
ODYSSEY: Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM
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O PUBLIKACJI

CO WARTO WIEDZIEĆ O PROJEKCIE

WIELE KRAJÓW EUROPEJSKICH podkreśliło potrzebę
rozwijania zainteresowania przedmiotami z zakresu STEM
wśród uczniów szkół podstawowych i liceów. Umiejętności
argumentowania, krytycznego myślenia, publicznych wystąpień
i prowadzenia dyskusji zostały wskazane jako główne elementy
wymagające udoskonalenia. Jednym z założeń było to, że
uczniowie, którym brakuje tych istotnych z punktu widzenia
życia prywatnego i zawodowego umiejętności, są bardziej
podatni na fake newsy, błędy logiczne i nieprawdziwe
informacje. Międzynarodowy projekt Erasmus+ KA2 ODYSSEY
(Oxford Debates for Youths in Science Education) został
opracowany jako próba odpowiedzi na te potrzeby i możliwe
stworzenie połączenia między potrzebą rozwijania praktyk
argumentacyjnych w zakresie STEM a ich stałym brakiem.
Głównym celem projektu ODYSSEY jest podniesienie
umiejętności argumentowania w zakresie STEM z wykorzystaniem debat typu oksfordzkiego wśród 40% uczniów
w wieku 13-19 lat, z co najmniej 32 szkół z Polski, Estonii, Serbii
i Grecji, a także:
1) zwiększenie zainteresowania u 40% uczniów biorących udział
w projekcie podjęciem przyszłej drogi zawodowej w zakresie
STEM w czasie trwania projektu;
2) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku
ojczystym, argumentowania i publicznych wystąpień u 40%
uczniów biorących udział w projekcie w jego fazie testowej;
3) rozwijanie umiejętności wykorzystania formy debat typu
oksfordzkiego w szkołach u 75% nauczycieli biorących udział
w wydarzeniach upowszechniających.

>>> Ewaluacja
Ambitne założenia projektu
ODYSSEY przekroczyły
granice państw partnerskich.
W celu upowszechniania
bogatego doświadczenia
zgromadzonego podczas
wdrażania projektu w Polsce,
Grecji, Estonii i Serbii i wprowadzenia go do innych systemów edukacji w Europie,
poproszono nauczycieli i edukatorów z Hiszpanii, Malty,
Czech, Włoch i Macedonii
Północnej o ocenę 19 pakietów edukacyjnych opracowanych w ramach projektu
z perspektywy ich narodowych systemów oświaty.

Oprócz tego projekt przyczyni się do wypracowania
umiejętności skutecznego przekonywania, udowadniania,
racjonalnego i poprawnego wysławiania się, tworzenia tekstów,
wykorzystywania aparatu retorycznego w wypowiedziach
ustnych, wypowiadania się adekwatnie do kultury danego
języka, interpretowania treści, publicznego prezentowania
ODYSSEY: Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM
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>>> Profil
Ten raport szczegółowo
przedstawia profile
partnerów tworzących
konsorcjum projektu
ODYSSEY, szkół zaangażowanych w testowanie
pakietów edukacyjnych
oraz organizatorów, którzy
znacząco wsparli nauczycieli
poprzez warsztaty w procesie wdrażania debat w programy nauczania.
Przedstawia również główne
działania podejmowane
w Polsce, Grecji, Estonii
i Serbii.

poglądów i materiałów, dyskutowania i negocjowania oraz
uczestniczenia w debatach.
Projekt był prowadzony w czterech krajach (Polska, Estonia,
Grecja i Serbia), 41 szkołach, wśród uczniów w wieku 13-19 lat.
Pierwsze prace rozpoczęto w październiku 2018, a projekt
zakończył się w marcu 2021.
Projekt ODYSSEY składał się z pięciu faz: fazy przygotowawczej
(opracowanie wstępnego raportu badawczego, metodologii
wdrożenia projektu, wskazówek dotyczących debat typu
oksfordzkiego i materiałów edukacyjnych); rekrutacji szkół; fazy
testowej (warsztaty dla nauczycieli połączone z wprowadzeniem
debat i pakietów edukacyjnych w każdej szkole uczestniczącej
w projekcie, zakończone konkursem debat na poziomie kraju);
upowszechnianie (ogólnokrajowa konferencja zakończona
debatą i kolejne warsztaty dla nowych nauczycieli
zainteresowanych zastosowaniem tej metody w swojej
codziennej pracy); podsumowanie (sporządzanie raportów i ocena efektów projektu).
Dzięki ogromnemu wysiłkowi instytucji partnerskich w ramach
konsorcjum oraz szkół, nauczycieli, uczniów i naukowców
zaangażowanych w projekt, którzy weryfikowali opracowywane
materiały, wiele zadań zostało zrealizowanych pomimo
niekorzystnej sytuacji ogólnej związanej z pandemią wywołaną
przez wirus SARS-CoV-2.
Ten raport szczegółowo przedstawia profile partnerów
tworzących konsorcjum projektu ODYSSEY, szkół zaangażowanych w testowanie pakietów edukacyjnych oraz
organizatorów, którzy znacząco wsparli nauczycieli poprzez
warsztaty w procesie wdrażania debat w programy nauczania.
Przedstawia również główne działania podejmowane w Polsce,
Grecji, Estonii i Serbii.
Osobny rozdział jest poświęcony analizie Zogniskowanych
Wywiadów Grupowych przeprowadzonych z nauczycielami
z czterech krajów, którzy wspólnie ze swoimi uczniami testowali
materiały opracowane w ramach projektu. Rozmowy z nauczycielami dotyczące projektu – o ich oczekiwaniach, głównych
wyzwaniach, z jakimi się zetknęli, jakości opracowanych
materiałów edukacyjnych oraz o użyteczności debat typu
oksfordzkiego w nauczaniu w zakresie STEM – wyraźnie
pokazują, że projekt spełnił ich oczekiwania, a w niektórych
aspektach nawet je przewyższył.
Ambitne założenia projektu ODYSSEY przekroczyły granice
państw partnerskich. W celu upowszechniania bogatego
doświadczenia zgromadzonego podczas wdrażania projektu
w Polsce, Grecji, Estonii i Serbii i wprowadzenia go do innych
systemów edukacji w Europie, poproszono nauczycieli i eduka-

12

ODYSSEY: Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM

torów z Hiszpanii, Malty, Czech, Włoch i Macedonii Północnej
o ocenę 19 pakietów edukacyjnych opracowanych w ramach
projektu z perspektywy ich narodowych systemów oświaty.
Profesjonalna analiza przeprowadzona przez naszych kolegów
dała nam szerszy ogląd na efekty dwu i pół letniej przygody
w edukacji, którą przedsięwzięliśmy, i pozwoliła nam w całości
bardziej wiarygodnie ocenić potencjał pomysłu i wyniki projektu
ODYSSEY.

>>> Analiza
Osobny rozdział jest poświęcony analizie Zogniskowanych Wywiadów Grupowych
przeprowadzonych z nauczycielami z czterech krajów,
którzy wspólnie ze swoimi
uczniami testowali materiały
projektowe.
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Centrum Odkrywania Energii (Energy Discovery Center) jest
prowadzone przez firmę SA Tallinna Tehnika założoną w 1999
roku przez Miasto Tallin, Politechnikę w Tallinie i lokalne
przedsiębiorstwa państwowe z branży energetycznej: Eesti
Energia AS i AS Tallinna Soojus.
Misją Centrum jako miejsca pozaformalnej edukacji jest
motywowanie i rozwijanie nauczania przedmiotów związanych
ze STEM. W tym celu Centrum oferuje ponad sto wystaw, które
umożliwiają odwiedzającym odkrywanie i zaznajamianie się ze
zjawiskami fizycznymi, a także wiele warsztatów, pokazów
naukowych i innych aktywności dla dzieci w wieku od
przedszkolnego po uczniów liceum (16-17 lat). Program
edukacyjny Centrum jest ściśle powiązany z krajowym
programem nauczania.

>>> Misja
Misją Centrum jako miejsca
pozaformalnej edukacji jest
motywowanie i rozwijanie
nauczania przedmiotów związanych ze STEM. W tym celu
Centrum oferuje ponad sto
wystaw, które umożliwiają
odwiedzającym odkrywanie
i zaznajamianie się ze zjawiskami fizycznymi, a także wiele
warsztatów, pokazów naukowych i innych aktywności dla
dzieci w wieku od przedszkolnego po uczniów liceum
(16-17 lat). Program edukacyjny Centrum jest ściśle
powiązany z krajowym
programem nauczania.

Centrum współpracuje z Uniwersytetem Tallińskim i Politechniką w Tallinie, jednocześnie pełniąc miejsce praktyk i pozaformalnego środowiska edukacyjnego dla nauczycieli stażystów.
Ponieważ misją Centrum jest ścisła współpraca z państwowym
systemem nauczania, ma ono liczne kontakty z estońskimi
szkołami, z którymi współpracuje. Razem ze swoim programem
edukacyjnym i wystawami Centrum jest powszechnie znaną
w Estonii placówką zajmującą się popularyzacją nauki.
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Centrum ma doświadczenie w organizowaniu szkoleń dla
nauczycieli i konkursów dla uczniów na poziomie
ogólnokrajowym, a także testuje różne podejścia do nauczania
w ramach swojej działalności.

>>> Debatowanie

Wsparcie w prowadzeniu debat

Centrum współpracuje
z Siimem Ruulem, który
prowadzi warsztaty
i działania mentoringowe dla nauczycieli, aby
wesprzeć ich w opracowywaniu i adaptowaniu
materiałów dotyczących
prowadzenia debat. Siim
Ruul posiada ponad
15-letnie doświadczenie
w szkoleniach z zakresu
prowadzenia debat
i argumentowania.
Pracował w Estońskim
Towarzystwie Dyskusyjnym i Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Edukacji na rzecz Debaty, pomagając nauczycielom z Estonii i z zagranicy.

Centrum współpracuje z Siimem Ruulem, który prowadzi
warsztaty i działania mentoringowe dla nauczycieli, aby
wesprzeć ich w opracowywaniu i adaptowaniu materiałów
dotyczących prowadzenia debat. Siim Ruul posiada ponad 15letnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu prowadzenia debat
i argumentowania. Pracował w Estońskim Towarzystwie
Dyskusyjnym i Międzynarodowym Stowarzyszeniu Edukacji na
rzecz Debaty, pomagając nauczycielom z Estonii i z zagranicy.
Jako trener w SpeakSmart - wiodącym estońskim centrum
szkolenia krytycznego myślenia i argumentacji - Siim zdobył
ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie konsultingu i mentoringu. Pracuje również jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Pärnu Koidula Gümnaasium i Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium. Będąc nauczycielem debat, odniósł
sukcesy zarówno na arenie międzynarodowej jako trener Team
Estonia na Mistrzostwach Świata Debat, jak i w kraju,
kilkakrotnie pomagając swoim uczniom zdobyć mistrzostwo.
W ramach współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem
Edukacji na rzecz Debaty Siim zajmował się redagowaniem
i opracowywaniem materiałów i wskazówek edukacyjnych na
potrzeby Europejskiej Sieci Nauczycieli Debaty.
Jako ekspert w zakresie argumentowania i prowadzenia debat
Siim często pojawia się w ogólnokrajowych mediach, w prasie,
i w Internecie jako bezstronny sędzia w debatach politycznych.

Tworzenie pakietów edukacyjnych
Materiały edukacyjne Centrum zostały opracowane przez
zatrudnionych w nim specjalistów: fizyczkę Janę Paju (materiały
związane z energią), specjalistkę ds. leśnictwa Kristę Keedus
(materiały dotyczące bioróżnorodności), specjalistkę ds.
edukacji Kerttu Voor (materiały z zakresu zmian klimatu) i magister dziennikarstwa Teele Tammeorg (materiały dotyczące
gospodarki o obiegu zamkniętym). Dodatkowo przy tworzeniu
materiałów wideo współpracowało trzech naukowców: ekolog
Liisa Puusepp z Uniwersytetu Tallińskiego (bioróżnorodność),
profesor meteorologii Aarne Männik z Politechniki w Tallinnie
(zmiany klimatu), profesor materiałów optoelektronicznych
Maarja Grossberg z Politechniki w Tallinnie (energia słoneczna).
Podczas opracowywania pakietów edukacyjnych i materiałów
wideo zawracano uwagę, aby wzajemnie się uzupełniały.
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Materiały edukacyjne były sprawdzane i uzupełniane na bieżąco,
poprawiane, a następnie przesyłane nauczycielom biorącym
udział w projekcie. Na podstawie ich opinii wprowadzano
sugerowane poprawki. Materiały i filmy były następnie
przesyłane pozostałym nauczycielom, aby mogli z nich
skorzystać razem ze swoimi uczniami.
Niestety z powodu pandemii nauczyciele nie mogli pracować
z uczniami przy użyciu materiałów, jak pierwotnie zakładano,
ani ich omówić z naukowcami. Podczas lekcji zdalnych wielu
nauczycieli potraktowało je jako materiał uzupełniający do lekcji
z przedmiotów ścisłych, a nie do prowadzenia debat. Materiały
były przeznaczone dla uczniów od 13. roku życia. Po otrzymaniu
opinii zwrotnych od nauczycieli zostały przesłane do dalszej
recenzji do dwóch członków rady pedagogicznej: Ingrid Rõigas
(nauczycielka fizyki w Viimsi Gümnaasium) i Antona Leppika
(nauczyciel fizyki i chemii w Laagri Kool i Tartu
Waldorfgümnaasium). Otrzymane informacje zwrotne zostały
dodane do rozdziału z materiałami uzupełniającymi.

>>> Materiały
Materiały edukacyjne
Centrum zostały
opracowane przez
zatrudnionych w nim
specjalistów.
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Hellenic Institute of Rhetorical
& Communication Studies

>>> Warsztaty
HIRCS współpracuje z wieloma akademickimi, edukacyjnymi (formalnymi
i pozaformalnymi),
kulturalnymi, naukowymi
i rządowymi instytucjami
w Grecji i za granicą.
Oprócz tego Instytut
opracował, powiązany
z państwowym programem
nauczania, intensywny cykl
warsztatów i webinariów
z retoryki, argumentowania, szkolenia sędziów
konkursów debat dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich w całej
Grecji.
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GRECKI INSTYTUT Retoryki i Komunikacji (HIRCS) jest
instytutem badawczym non-profit. Został założony pod koniec
2016 roku w Atenach przez grupę edukatorów, studentów i wykładowców akademickich. Jego misją jest promowanie i poszerzanie zakresu badań, studiów oraz wdrażanie retoryki i komunikacji poprzez kultywowanie argumentacji ustnej, pisemnej
i wizualnej na wszystkich poziomach edukacji (formalna,
pozaformalna, uczenie się przez całe życie) z różnych dziedzin
nauki (pedagogika, prawo, literatura, filozofia, historia,
językoznawstwo, psychologia, nauki polityczne, STEM, nauki
o zdrowiu, media, reklama, komunikacja, nauki polityczne,
zarządzanie, teatr, sztuki piękne, informatyka, ekonomia itp.).
W ten sposób podkreśla się siłę ludzkiego logos i argumentacji
w różnych formach komunikacji (perswazja, negocjacje,
przekazywanie informacji itp.), udoskonalając przy okazji
metody uczenia się i nauczania na wszystkich poziomach
edukacji, aby wykształcić wolnych, aktywnych obywateli o podejściu demokratycznym.
Aby osiągnąć te cele, HIRCS współpracuje z wieloma
akademickimi, edukacyjnymi (formalnymi i pozaformalnymi),
kulturalnymi, naukowymi i rządowymi instytucjami w Grecji
i za granicą. Oprócz tego Instytut opracował, powiązany z państwowym programem nauczania, intensywny cykl warsztatów
i webinariów z retoryki, argumentowania, szkolenia sędziów
konkursów debat dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich
w całej Grecji.
Program edukacyjny „Gry z zakresu sztuki retoryki w szkołach:
myślę… wyrażam siebie… komunikuję” dla uczniów szkół
podstawowych został zatwierdzony przez Grecki Instytut
Polityki Edukacyjnej i greckie Ministerstwo Edukacji. Od 2018
roku program ten wprowadzono w wielu greckich szkołach, co
zaowocowało zorganizowaniem Festiwalu Sztuki Retoryki dla
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Szkół Podstawowych we współpracy z jednostkami oświatowymi.
W 2019 roku HIRCS we współpracy z francuską szkołą Saint
Paul-Delasalle zorganizował Pierwszą Krajową Konferencję
Retoryczną. Relację online z przebiegu konferencji zatytułowano
„Sztuka wysławiania się w szkolnej praktyce. Poszukiwanie
nowych form retorycznej paidei” i jest ona dostępna na stronie:
www.rhetoricinstitute.edu.gr razem z innymi materiałami
edukacyjnymi.
Ponieważ obszarem zainteresowań HIRCS są głównie
argumentowanie i debaty, Instytut jest organizatorem tych
drugich, a także konkursów retorycznych i wystaw (np. konkurs
mówienia spontanicznego, czytania na głos itp). Warto tutaj
wspomnieć Konkurs Retoryczny Thukidideioi i Konkurs
Teatralny Thukidideioi, zorganizowane we współpracy z Miastem Alimos, przy czym przez dwa lata HIRCS założył i wspierał
retoryczno-teatralną grupę pedagogów Rithinai (nazwa oznacza
„mówić” w starożytnej grece). Również w ramach współpracy
z Pracownią Retoryki i Dramatu Antycznego Wydziału
Filologicznego
Uniwersytetu
Peloponeskiego
HIRCS
uczestniczył we wdrożeniu regionalnych Konkursów
Retorycznych dla Peloponeskich Uczniów przeznaczonych dla
szkolnictwa średniego i Konkursów Wystaw Retorycznych dla
uczniów szkół podstawowych. Oprócz tego HIRCS należy do
Sieci Badawczej ds. Retoryki i Antropologii, ufundowanej przez
Wydział Komunikacji na Papieskim Uniwersytecie Świętego
Krzyża w Rzymie (Włochy), który współpracuje z Włoskim
Państwowym Stowarzyszeniem ds. Debat.
Oprócz koordynowania projektu ODYSSEY w Grecji, HIRCS
również uczestniczy w projekcie edukacyjnym Historyczne
Kontrowersje przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych
i średnich, którego celem jest zastosowanie dwóch formatów
debat na lekcjach historii. Projekt jest koordynowany przez
Grecką Fundację Lambraki i Stowarzyszenie Edukacji
Historycznej.
Uczestnictwo HIRCS w programach naukowych, forach
dyskusyjnych, okrągłych stołach, seminariach, sympozjach,
kongresach, konferencjach, aktywnościach w ramach
Teachers4Europe łączy się z działalnością wolontariacką (np.
program retoryki wprowadzony w areszcie śledczym dla
nieletnich w Avlonie, program edukacyjny Toastmasters
„Młodzi Liderzy” w greckich gimnazjach publicznych itp.), w ramach której HIRCS wspiera jej uczestników w ich przyszłych
karierach zawodowych i naukowych.
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>>> Konkursy

Wsparcie w prowadzeniu debat

Ponieważ obszarem
zainteresowań HIRCS są
głównie argumentowanie
i debaty, Instytut jest
organizatorem tych
drugich, a także konkursów retorycznych i wystaw (np. konkurs
mówienia spontanicznego, czytania na głos itp.).

Pomimo to, że debaty są częścią zajęć pozalekcyjnych w greckich
szkołach (głównie prywatnych) i łączy się je z lekcją sztuki
językowej, wprowadzenie debat w nauczaniu STEM było
nowatorskie. Z tego powodu w niektórych greckich szkołach
uczestniczących w zajęciach pedagodzy STEM współpracowali
z nauczycielami filozofii, którzy mieli doświadczenie w prowadzeniu debat. HIRCS przeprowadził szkolenia dla nauczycieli
i działania mentoringowe, pomagając im w korzystaniu z materiałów do prowadzenia debat w ramach ODYSSEY oraz
zapoznaniu się z zasadami oceniania poprzez organizację
warsztatów i debaty na żywo dla nauczyciel i uczniów podczas
pilotażowej fazy projektu.
Foteini Englezou, założycielka HIRCS i koordynatorka projektu
ODYSSEY w Grecji, napisała „Przewodnik metodologiczny dla
nauczycieli” oraz siedem planów lekcji dostępnych w materiale
„Krajowe ramy wdrażania debat typu oksfordzkiego w zakresie
STEM w praktyce szkolnej”. Englezou ma ponad 15-letnie
doświadczenie w szkoleniu z prowadzenia debat i argumentacji,
napisała pracę doktorską na ten temat.
Jest członkinią komisji oceniających i organizujących konkursy
debat w Grecji i za granicą, szkoli studentów i pedagogów w argumentacji i prowadzeniu debat oraz przygotowuje ich do
pełnienia funkcji sędziów debat. Była koordynatorką kół
retorycznych w dwóch gimnazjach, a także trenerką
studenckiego zespołu debatującego (m.in. Laboratorium
Komunikacji Strategicznej na Uniwersytecie w Pireusie, studenci
inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Patras), gdzie
wykładała retorykę i prowadzenie debat w ramach pokrewnego
programu dla magistrantów na Uniwersytecie Narodowym im.
Kapodistriasa w Atenach. Jest certyfikowaną trenerką
Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji na rzecz Debaty
i bierze udział jako sędzia we Włoskich Mistrzostwach Młodzieżowych w Prowadzeniu Debat (organizowanych przez SNDI).
W związku z COVID-19 zorganizowała online półfinały i finały
debat (czerwiec 2020 i styczeń 2021). Wydarzenia te zostały
zaprezentowane podczas międzynarodowego okrągłego stołu
„Wykładanie retoryki online”, który zorganizowały Globalne
Towarzystwo Dydaktyków Znajomości Mediów Internetowych
oraz Międzynarodowe Warsztaty Retoryki.

Tworzenie pakietów edukacyjnych
Materiały HIRCS zostały opracowane przez kompetentnych
pedagogów. Instytut przydzielił napisanie pięciu greckich
pakietów edukacyjnych następującym uczestnikom:
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a) Energetyka jądrowa i b) Biotechnologia – zdrowie i środowisko opracowała Panagiota Argyri, matematyczka, magisterka
i doktorantka na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa
w Atenach. Pierwszy pakiet wprowadza uczniów w problematykę energii i metod jej przetwarzania. Przedstawia zalety
i wady energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii w kontekście bycia odpowiedzialnym obywatelem, dbającym o zrównoważony rozwój Ziemi. Drugi prezentuje koncepcje
biotechnologiczne zarówno w dziedzinie zdrowia, jak i środowiska, podkreślając ich związek z diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób, produkcją transgenicznych roślin i zwierząt
oraz recyklingiem i oczyszczaniem ścieków, odpadów stałych
i wycieków ropy.
c) Pakiet Eksploracja kosmosu opracowany przez Nikolaosa
Nerantzisa, fizyka, i Zoisa Asimakopoulosa, fizyka i geologa,
magistra i doktoranta na Uniwersytecie Narodowym im.
Kapodistriasa w Atenach. Ten pakiet ma na celu zapoznanie
uczniów z głównymi osiągnięciami związanymi z eksploracją
kosmosu i jej powiązaniami z problemami Ziemi, takimi jak
szybki wzrost populacji, badania nowych, potencjalnie
nadających się do życia planet oraz zapotrzebowanie na energię
i zasoby naturalne.
Pakiety d) Nanotechnologia – zdrowie i środowisko i e) Dostęp
do internetu i rozwój opracowany przez Dimitriosa J. Sotiropoulosa, doktora fizyki, naukowca na stażu podoktorskim
w zakresie informatyki, adiunkta na Wydziale Informatyki
Uniwersytetu w Tesalii. Celem pierwszego pakietu jest
zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu
nanotechnologii (np. nanoskala, nanomateriały), jej zastosowaniami w medycynie, farmakologii, przemyśle, kosmetyce
i dziedzinach pokrewnych (np. ekonomii), które pojawiają się
lub mogą pojawić się w przyszłości, podobnie jak technologie ich
wykorzystania. Drugi pakiet prezentuje rodzaje dostępu do
Internetu i ogólną sieć urządzeń bezprzewodowych i przewodowych oraz przedstawia problem łączności internetowej w kontekście światowego rozwoju.
Dodatkowo opracowaniem uzupełniających materiałów wideo
zajęły się następujące osoby: a) George Stefanidis, magister
nowych technologii w edukacji i doktorant na Uniwersytecie
Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach przygotował filmy
związane z: i) Nanotechnologią i ii) Biotechnologią, b) Michael
Georgoulakis Misegiannis, inżynier elektryk i student inżynierii
komputerowej na Politechnice w Atenach opracował filmy do
zagadnień: iii) Emisja energii i iv) Dostęp do internetu i rozwój
oraz c) Makis Valsamis, magister fizyki, stworzył materiał wideo
do pakietu Eksploracja kosmosu.

>>> Materiały
Materiały HIRCS zostały
opracowane przez
kompetentnych pedagogów.
Instytut przydzielił
napisanie pięciu greckich
pakietów edukacyjnych
swoim współpracownikom.
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Wszystkie materiały dydaktyczne przekazano do oceny i przetestowania nauczycielom uczestniczącym w projekcie. Niestety,
z powodu pandemii COVID-19, trzy z nich zostały wdrożone
podczas etapu pilotażowego, natomiast czwarty pakiet
(Nanotechnologia) został wprowadzony przez dwie szkoły, które
uczestniczyły w końcowej debacie online.
Po wdrożeniu każdego pakietu na podstawie informacji
zwrotnych od nauczycieli wprowadzono poprawki. Następnie
materiał został zweryfikowany przez trzech członków Greckiej
Rady Pedagogicznej: a) Panagiotisa Pefanisa, doktora fizyki,
Głównego Koordynatora VI Obwodowego Centrum
Projektowania Edukacyjnego, b) Aristeidisa Paliourasa,
profesora matematyki, magistra inżyniera w III Liceum
Zawodowym w Attyce Wschodniej (specjalizacja z robotyki
edukacyjnej) i c) Kostasa Karpouzisa, Dyrektora Naukowego
Instytutu Łączności i Systemów Komputerowych (ICCS)
Politechniki
Narodowej
w
Atenach
(NTUA).
Następnie pakiety edukacyjne zostały przetłumaczone na
angielski przez następujące osoby: a) Marię Teresę De Rosa
Palmini, studentkę literatury angielskiej na Uniwersytecie
Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach (Eksploracja
kosmosu), b) Eftychię Karavangeli, studentkę na Uniwersytecie
Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach (Dostęp do internetu
i rozwój) i c) Marily’ę Vardaki, nauczycielkę, doktor
(Nanotechnologia, Biotechnologia i Emisja energii).
Ostatecznych poprawek i uzupełnień pakietów dokonano po
ocenie członków Międzynarodowej Rady Pedagogicznej.
Powyższe materiały skierowane są głównie do uczniów szkół
średnich (16-18 lat), choć w uproszczonej formie korzystali
z nich również uczniowie drugiej klasy dwóch gimnazjów (14
lat).
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POLSKA
ciences

INSTYTUT GEOFIZYKI Polskiej Akademii Nauk jest
instytucją naukową reprezentującą główny nurt polskich badań
z zakresu nauk o Ziemi. Jako jedyna placówka w Polsce
prowadzi monitoring z zakresu sejsmologii, geomagnetyzmu
oraz wybranych dziedzin fizyki atmosfery. Do głównych zadań
statutowych Instytutu należą badania naukowe, działalność
rozwojowa, monitoringowa i dydaktyczna, a także
upowszechnianie wyników badań i ich wdrażanie w gospodarce.
Ważnym celem działalności Instytutu jest wspieranie osób
rozpoczynających karierę naukową oraz edukowanie i promowanie specjalistów o szczególnych umiejętnościach z zakresu
nauk geofizycznych.
Instytut jest zaangażowany w liczne działania edukacyjne,
zajmuje się popularyzacją i upowszechnianiem nauki. Do
najważniejszych osiągnięć w tej dziedzinie należą:

>>> Instytut
Instytut Geofizyki Polskiej
Akademii Nauk jest instytucją
naukową reprezentującą
główny nurt polskich badań
z zakresu nauk o Ziemi.
Jako jedyna placówka
w Polsce prowadzi
monitoring z zakresu
sejsmologii, geomagnetyzmu
oraz wybranych dziedzin
fizyki atmosfery.

• koordynacja ogólnopolskiego projektu EDUSCIENCE
(2011-2015), w którym wzięło udział ponad 3500 szkół.
Finalnymi produktami EDUSCIENCE były: platforma e-learningowa z ponad 15 000 zasobów edukacyjnych, portal
popularnonaukowy, wsparcie metodyczne dla nauczycieli oraz
ogólnopolski program monitoringu przyrody.
• koordynacja europejskiego projektu EDU-ARCTIC (H2020,
2016-2019), który był realizowany przez ponad 1300
nauczycieli z 60 krajów, którzy brali udział w lekcjach online
i konkursach dotyczących Arktyki, a także prowadzili
obserwacje meteorologiczne i fenologiczne w ramach
opracowanych monitoringów.
• koordynacja EDU-ARCTIC2 (EOG Program Edukacja,
2020-2022) i EDU-ARCTIC.PL (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, 2019-2021) – kontynuacja
projektu EDU-ARCTIC.
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• koordynacja projektów w ramach ERASMUS+: ERIS
(2015-2018), w którym przygotowano 30 pakietów
edukacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych do
przygotowania zadań i kart pracy dla uczniów; BRITEC
(2018-2021), którego celem jest popularyzacja idei nauki
obywatelskiej w szkołach poprzez aktywności pilotażowe
prowadzone w 4 krajach (Polska, Belgia, Grecja i Hiszpania)
oraz ODYSSEY.
• współpraca z European Schoolnet od 2015 roku jako Krajowy
Punkt Kontaktowy Scientix 2 (7PR), Scientix 3 i Scientix 4
(H2020).

>>> Polska Debatuje
Najbardziej aktywną
organizacją wspierającą
debaty w polskich szkołach
jest Fundacja Polska
Debatuje
(www.polskadebatuje.org).
Rozwija ona debaty
sportowe, uczy umiejętności wystąpień publicznych, organizuje warsztaty, turnieje i moderuje
debaty publiczne.
W projekcie wsparła Instytut w trzech zadaniach.

Wsparcie w prowadzeniu debat
Prowadzenie debat nie jest częścią programu nauczania w Polsce. Jednak metoda ta jest wskazana w podstawie programowej
dla geografii w szkołach średnich jako wartościowa metoda
nauczania. Ponieważ ten program jest nowy (wprowadzony
w roku szkolnym 2019/2020), niewielu nauczycieli jest w stanie
skorzystać z tej formy na zajęciach. Chociaż istnieją inicjatywy
poświęcone debatowaniu, głównie jako zajęcia pozalekcyjne,
najczęstszymi tematami poruszanymi w takich debatach są:
polityka, ekonomia, sprawowanie rządów, integracja społeczna.
Dlatego też w celu wdrożenia debaty jako metody nauczania
STEM w Instytucie Geofizyki PAN zorganizowano szkolenia dla
nauczycieli w formie warsztatów i webinarium. Podczas
całodniowych warsztatów, które odbyły się w październiku 2019
roku po zarejestrowaniu się szkół w projekcie ODYSSEY,
nauczyciele zapoznali się z formatem debaty ODYSSEY i otrzymali materiały metodyczne w języku polskim. Ponadto wzięli
udział w zajęciach praktycznych poświęconych formułowaniu
argumentów oraz w testowej debacie podczas sesji końcowej.
Warsztaty odbyły się ponownie w listopadzie 2019 roku dla
nowych szkół.
Chociaż Instytut miał doświadczenie w nauczaniu przedmiotów
z zakresu STEM i inicjatywach edukacyjnych, w prowadzeniu
debat zdecydował się na współpracę z ekspertami w tej
dziedzinie. Najbardziej aktywną organizacją wspierającą debaty
w polskich szkołach jest Fundacja Polska Debatuje (więcej na:
www.polskadebatuje.org). Rozwija ona debaty sportowe, uczy
umiejętności wystąpień publicznych, organizuje warsztaty,
turnieje i moderuje debaty publiczne.
Fundacja Polska Debatuje we współpracy z Instytutem
zrealizowała trzy zadania. Pierwszym było tłumaczenie na język
polski Przewodnika metodycznego dla nauczycieli.
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Drugim było webinarium przeprowadzone w marcu 2020 roku
przez jednego z ekspertów na temat prawidłowego
konstruowania argumentów. Zostało ono nagrane i jest
dostępne na naszym kanale na YouTube. Trzecim zadaniem była
ocena debat przeprowadzonych w konkursie szkolnym.

Tworzenie pakietów edukacyjnych
Materiały zostały opracowane przez ekspertów pracujących
w Instytucie. W ich przygotowaniu brali udział badacze z różnych działów i jednostek. Dr Jerzy Giżejewski (geolog, polarnik)
opracował dwa pakiety: Ochrona przeciwpowodziowa w zlewniach górskich oraz Transport morski w Arktyce. Dr hab.
Grzegorz Lizurek (sejsmolog z Zakładu Sejsmologii)
przygotował materiał dotyczący sejsmiczności antropogenicznej.
Dr Artur Szkop (pracownik naukowy w Zakładzie Fizyki
Atmosfery) opracował zestaw aktywności dotyczący energii
wiatrowej. Anna Wielgopolan (specjalistka ds. środowiska)
przygotowała materiał poświęcony geoinżynierii. Dodatkowo
wszystkie pakiety były konsultowane z doradcą metodycznym
Piotrem Stankiewiczem, nauczycielem geografii i przedmiotów
ścisłych, autorem podręczników do geografii.
Co było motywacją do wyboru tematów debaty? Po pierwsze,
chęć stworzenia materiałów, które zainteresują uczniów i wyposażą ich w cenne argumenty i fakty naukowe, które pomogą im
formułować własne opinie. Druga motywacja pochodziła od
autorów pakietów:
1. Energia wiatrowa: ze względu na ograniczenia dotyczące
stawiania turbin wiatrowych w Polsce potencjał produkowania
energii wiatrowej nie jest w pełni wykorzystany. Przekazując
uczniom ważne informacje (fakty, historie), daliśmy im szansę
na lepsze zrozumienie zalet i ograniczeń dotyczących produkcji
energii wiatrowej oraz sformułowanie własnej opinii opartej na
wiedzy niezależnie od uwarunkowań politycznych.
2. Ochrona przeciwpowodziowa w zlewniach górskich:
motywacją autora do opracowania pakietu były: znajomość
obszaru badań, kontakty z ludźmi pracującymi w górskich
lasach, doświadczenie pracy na rzekach oraz świadomość wagi
zagadnienia.

>>> Aktywności

edukacyjne

Instytut jest zaangażowany
w liczne działania edukacyjne,
zajmuje się popularyzacją
i upowszechnianiem nauki.

3. Czy geoinżynieria jest odpowiedzią na zmiany klimatyczne:
czy jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoimy
jako ludzkość, czy też jednym z największych zagrożeń? Chociaż
takie interwencje w naturalne procesy Ziemi nie były stosowane
na dużą skalę, wywołują duże kontrowersje. Główną ideą tego
pakietu było wyjaśnienie, czym jest geoinżynieria, jakie są jej
podstawowe metody, zarówno stosowane, jak i dyskutowane.
Niektóre mało realne pomysły zostały celowo pominięte (np.
umieszczenie luster na orbicie). Różne rozwiązania zostały
skategoryzowane, opisane, wymieniono ich zalety i wady, a także
ODYSSEY: Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM
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>>> Materiały
Materiały zostały opracowane przez ekspertów
pracujących w Instytucie.
W ich przygotowaniu brali
udział badacze z różnych
zakładów naukowych
i zespołów. Co było motywacją do wyboru tematów
debaty? Po pierwsze, chęć
stworzenia materiałów,
które zainteresują uczniów
i wyposażą ich w cenne
argumenty i fakty naukowe, które pomogą im
formułować własne opinie.
Druga motywacja pochodziła od autorów pakietów.

przedstawiono studia przypadków. Ważne było, aby nie skupiać
się na jednym aspekcie potencjalnego wykorzystania technik
geoinżynierii (jak kwestie środowiskowe, globalne bezpieczeństwo itp.), ale rozważyć inne perspektywy, biorąc pod uwagę
uwarunkowania techniczne i polityczne, a także wyniki środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Niektóre historie mogą wydawać się luźno powiązane z geoinżynierią, podczas gdy w rzeczywistości stanowią wytyczne dla poszczególnych technik
i związanych z nimi możliwości i zagrożeń.
4. Transport morski: szlaki morskie w Arktyce cieszą się
zainteresowaniem wielu krajów ze względu na ich potencjał
gospodarczy i polityczny. Istnieją również kwestie
środowiskowe, które w gospodarce światowej prawie nie są
brane pod uwagę. Autor od lat fascynuje się Arktyką i uwielbia
szukać materiałów naukowych związanych z tym obszarem.
5. Sejsmiczność antropogeniczna: motywacją do stworzenia tego
pakietu była liczba trzęsień ziemi związanych ze szczelinowaniem, które zapoczątkowały społeczne debaty o tym, jak
niebezpieczne jest to dla obywateli. Pojawiło się wiele błędnych
interpretacji zagrożeń związanych z niewielkimi i pra-wie
niezauważalnymi zdarzeniami sejsmicznymi w pobliżu
wykonywanego szczelinowania. Z drugiej strony istnieje
znacznie więcej niebezpiecznych działań przemysłowych, które
są ignorowane lub nierozpoznawane przez zwykłych ludzi,
a które stwarzają większe zagrożenie sejsmiczne. Wydawało nam
się, że dobrze by było, aby uczniowie i nauczyciele podjęli ten
temat w oparciu o aktualną wiedzę naukową. Dlatego
przedstawiliśmy dane i fakty związane z antropogenicznymi
zagrożeniami sejsmicznymi i ich wpływem na społeczeństwo,
aby umożliwić uczniom dyskusję.
Pakiety były przeznaczone dla uczniów szkół średnich (w wieku
14-19 lat). Aby skorzystać z nich w szkołach podstawowych (VII,
VIII klasa, uczniowie w wieku 12-14 lat), potrzeba było dużo
więcej wysiłku ze strony nauczycieli, aby odpowiednio
pokierować uczniami i udzielić im dodatkowych wyjaśnień
dotyczących tematów. Każdy pakiet został zaprezentowany
podczas pierwszych warsztatów dla nauczycieli. Następnie
udostępnialiśmy jeden pakiet co 4-6 tygodni, aby umożliwić
nauczycielom i uczniom skupienie się na konkretnym temacie.
W tym okresie organizowano co najmniej dwa webinaria do
każdego tematu, podczas których autorzy pakietów szczegółowo
przedstawiali temat i odpowiadali na pytania. Wszystkie webinaria zostały nagrane i były później wykorzystywane na
zajęciach, jeśli uczniowie nie mogli uczestniczyć w nich na żywo.
Nauczycieli poproszono o wypełnienie ankiety na temat
pakietów; po ich przeanalizowaniu nie trzeba było wprowadzać
istotnych zmian w materiałach.
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A
cience

CENTRUM PROMOCJI NAUKI (CPN) jest instytucją
publiczną powołaną w 2010 roku przez serbskie Ministerstwo
Nauki w celu promowania nauki i technologii. Zgodnie ze
swoimi założeniami Centrum realizuje programy i działania,
współpracując z instytucjami badawczymi i edukacyjnymi
w Serbii i na całym świecie. Współpracuje również ściśle z ministerstwami rządu serbskiego, mediami i sektorem prywatnym.
Misją CPN jest szukanie powiązań między nauką a społeczeństwem w procesie badań i innowacji. Głównym celem jest
zaznajomienie społeczeństwa z procesami badawczymi w celu
lepszego zrozumienia potrzeb obywateli i lepszego radzenia
sobie z wyzwaniami społecznymi. Centrum organizuje wystawy,
wykłady, dyskusje panelowe i inne wydarzenia o różnorodnej
tematyce. Mają one często formę interaktywną, więc uczestnicy
mogą w nich brać czynny udział.

>>> Misja
Misją CPN jest szukanie
powiązań między nauką
a społeczeństwem w procesie
badań i innowacji. Głównym
celem jest zaznajomienie
społeczeństwa z procesami
badawczymi w celu lepszego
zrozumienia potrzeb obywateli i lepszego radzenia sobie
z wyzwaniami społecznymi.

CPN kładzie duży nacisk na komunikację, relacje z mediami
i materiały multimedialne. Jego dział wydawniczy, który
każdego roku wydaje od czterech do pięciu nowych tytułów,
otrzymał kilka nagród; cztery razy w roku Centrum wydaje
pismo popularnonaukowe „Elementi”. Jest ono również znane
ze swojej międzynarodowej współpracy i uważane za
regionalnego lidera w Europie Południowo-Wschodniej. CPN
jest obecnie partnerem w ośmiu projektach H2020, dwóch w ramach programu Erasmus+, jednym związanym z programem
Kreatywna Europa i jednym z Funduszem Wyszehradzkim+
oraz partnerem w jednym działaniu COST. Do tej pory Centrum
uczestniczyło w 40 projektach finansowanych przez UE.
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>>> Współpraca

międzynarodowa

CPN jest również znane ze
swojej międzynarodowej
współpracy i uważane za
regionalnego lidera w Europie PołudniowoWschodniej. CPN jest
obecnie partnerem w ośmiu projektach H2020,
dwóch w ramach programu Erasmus+, jednym
związanym z programem
Kreatywna Europa i jednym z Funduszem Wyszehradzkim+ oraz partnerem w jednym działaniu
COST. Do tej pory Centrum uczestniczyło w 40
projektach finansowanych
przez UE.

Wsparcie w prowadzeniu debat
CPN przeprowadziło szkolenia dla nauczycieli z pomocą
trenerów debaty Miloša Marjanovića i Iliji Ivaniševića z organizacji Open Communication - organizatora największego
corocznego studenckiego turnieju w Serbii. Miloš i Ilija brali
udział - zarówno jako zawodnicy, jak i sędziowie - w największych międzynarodowych konkursach debat; między innymi
Miloš wygrał jeden z najbardziej prestiżowych turniejów Oxford
IV w kategorii język angielski jako drugi język. Organizację
Open Communication wyróżniono organizacją Światowych
Mistrzostw Debat Uniwersyteckich (WUDC), zaplanowanych
na 19-27 lipca 2022 roku wraz z Mają Keskinov, nauczycielką
filozofii z XIV Belgradzkiego Liceum Ogólnokształcącego z dużym doświadczeniem w szkoleniu zespołów debatujących. Obaj
dyskutanci zaprojektowali szkolenie dla nauczycieli z zastosowania debat typu oksfordzkiego w programie nauczania.
Open Communication również znacząco przyczyniła się do
organizacji krajowego turnieju, podczas którego członkami jury
byli uznani na całym świecie dyskutanci Marta Vasić i Teodora
Rešetar wraz z Milošem i Iliją. Miloš Marjanović przygotował
również dwa 20-minutowe materiały wideo na temat zasad
debaty naukowej w formie ODYSSEY i argumentacji.
Były one kilkakrotnie emitowane w serbskiej telewizji
państwowej, co znacząco przyczyniło się do rozpowszechnienia
projektu.
https://www.youtube.com/watch?v=VAYbjH5RRTY
https://www.youtube.com/watch?v=lfk_w9SY1_U&t=34s

Tworzenie pakietów edukacyjnych
Pakiety edukacyjne CPN są wynikiem współpracy kilku
zewnętrznych naukowców, ekspertów w swoich dziedzinach,
oraz wewnętrznych popularyzatorów nauki i naukowców CPN.
Przedstawicielami Centrum są Ivan Umeljić, absolwent filozofii,
oraz Bojan Kenig, ekspert w dziedzinie genetyki ewolucyjnej
i populacyjnej. Dziennikarze naukowi Centrum: Đorđe Petrović,
Ivana Nikolić, Bogdan Đorđević oraz lingwistka i korektorka
Ivana Smolović zadbali o poziom merytoryczny tekstów.
Centrum zatrudniło również ekspertów zewnętrznych z różnych
dziedzin: Mariję Meršnik, wykładowczynię i tłumaczkę,
doktorantkę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Belgradzie, doktora Igora Živanovicia, eksperta w dziedzinie
bioetyki i filozofii biologii, pracownika naukowego Instytutu
Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Belgradzie,
doktora Mašana Bogdanovskiego, eksperta w dziedzinie
epistemologii i sztucznej inteligencji, profesora na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu w Belgradzie oraz doktor Jelenę Ći28
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rić z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Belgradzie. Wszystkie pakiety edukacyjne dotyczą tzw. zagadnień
społeczno-naukowych. Dzięki temu nauczyciele i uczniowie
mieli okazję poszukać odpowiedzi na kilka kontrowersyjnych
kwestii społecznych z różnych dziedzin nauki, stosując
interaktywne podejście do nauczania.
1. Powrót do natury. Pakiet edukacyjny „Najlepszym sposobem
na zachowanie ekosystemu jest ponowne zdziczenie” zawiera
przegląd teorii dotyczących tej nowej i coraz bardziej aktualnej
koncepcji ekologicznej. Umożliwia także uczniom formułowanie
argumentów za i przeciw z punktu widzenia kilku dyscyplin
naukowych: biologii ewolucyjnej, biologii konserwatorskiej,
rolnictwa i ekonomii.
2. Sieci społecznościowe i internet. Pakiet edukacyjny „W przyszłości sieci społecznościowe i internet będą najlepszymi środkami upowszechniania/przekazywania wiedzy” zawiera podsumowanie dotyczące nauczania online, rzetelności informacji
znalezionych w Internecie oraz rozprzestrzeniania się pseudonauki. Umożliwia także uczniom formułowanie argumentów
za i przeciw sposobom korzystania z internetu w edukacji.
3. Ochrona pszczół. Pakiet edukacyjny „Przyszłość ludzkości
zależy od ochrony pszczół miodnych” zawiera przegląd kilku
ważnych zagadnień z zakresu biologii konserwatorskiej w oparciu o popularny temat, często opisywany i omawiany publicznie
w sposób powierzchowny, przedstawiający nieprawdziwe dane.
Poprzez formułowanie argumentów za i przeciw uczniowie będą
mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu biologii pszczół, a także
rozmnażania gatunków roślin zarówno dzikich, jak i uprawnych.
Dzięki temu będą mogli spojrzeć na nasz związek z roślinami
i zwierzętami z różnych perspektyw.
4. Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja z pewnością nie
jest nowatorskim pomysłem dla licealistów. Chociaż jej formy są
silnie obecne w naszym codziennym życiu, uczniowie mogą nie
być zaznajomieni ze wszystkimi korzyściami, a także
niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą jej entuzjastyczne
przyjęcie. Dlatego konieczne jest krytyczne spojrzenie - w formie
argumentów za i przeciw - aby uczniowie mieli szerszy wgląd we
wszystkie sposoby dobrego lub niewłaściwego wykorzystania
technologii, a w szczególności sztucznej inteligencji.
5. Wykorzystanie zwierząt w doświadczeniach. Pakiet
edukacyjny „Społeczność naukowa ma moralny obowiązek
zakazania wykorzystywania zwierząt do eksperymentów”
zawiera przegląd praktyk związanych z wykorzystywaniem
zwierząt w doświadczeniach naukowych. Pozwala również
uczniom na formułowanie argumentów za i przeciw
wykorzystywaniu zwierząt do takich celów w oparciu o wyniki
różnych badań medycznych, aspekty etyczne czy możliwe użycie
substytutów organizmów zwierzęcych w badaniach biomedycznych.

>>> Otwarta

komunikacja
CPN przeprowadziło szkolenia dla nauczycieli z pomocą
trenerów debaty Miloša Marjanovića i Iliji Ivaniševića z
organizacji Open Communication - organizatora największego corocznego studenckiego turnieju w Serbii. Miloš
i Ilija brali udział - zarówno
jako zawodnicy, jak i sędziowie - w największych międzynarodowych konkursach
debat; między innymi Miloš
wygrał jeden z najbardziej
prestiżowych turniejów
Oxford IV w kategorii język
angielski jako drugi język.
Organizację Open Communication wyróżniono organizacją Światowych Mistrzostw
Debat Uniwersyteckich
(WUDC), zaplanowanych na
19-27 lipca 2022 roku.
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WDRAŻANIE
PROJEKTU ODYSSEY:
FAZA KONCEPCYJNA,
TESTOWANIE
I UPOWSZECHNIANIE
W ESTONII, GRECJI,
POLSCE I SERBII

AKTYWNOŚCI
PROJEKTOWE

ESTONIA

PANDEMIA COVID-19 wpłynęła na wszystkie działania
zaplanowane od marca 2020 roku. Mimo to żadne z nich nie
zostało odwołane. Wszystko odbyło się zgodnie z planem,
zmieniono tylko formę - spotkania twarzą w twarz zastąpiły
połączenia online. Najprawdopodobniej pandemia wpłynęła na
liczbę uczniów, którzy mogli wziąć udział w debacie, ponieważ
obciążenie nauczycieli pracą wzrosło. Z drugiej strony pakiety
tematyczne udostępniano częściej, niż to było planowane,
ponieważ były one wykorzystywane jako dodatkowe materiały
podczas nauki zdalnej.
• Pierwsze szkolenie dla nauczycieli odbyło się 21 października
2019 roku w Centrum Odkrywania Energii. W sumie
uczestniczyło w nim 16 nauczycieli z 10 różnych szkół.
Zaprezentowano wtedy sposób i zasady prowadzenia debaty,
pakiety tematyczne itp. Nauczyciele również wzięli udział

>>> Wydarzenia
Wszystko odbyło się zgodnie
z planem, zmieniono tylko
formę - spotkania twarzą
w twarz zastąpiono połączeniami online. Najprawdopodobniej pandemia wpłynęła
na liczbę uczniów, którzy
mogli wziąć udział w debacie, ponieważ obciążenie
nauczycieli pracą wzrosło.
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>>> Wsparcie
Estońskie Towarzystwo
Dyskusyjne moderowało
konferencję. Odbyło się
kilka prezentacji poświęconych debacie i temu,
jak wykorzystać tę
metodę w szkole oraz jak
korzystać z opracowanych materiałów
ODYSSEY, a nauczyciele
szkół pilotażowych
podzielili się swoimi
doświadczeniami.
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w testowej debacie. Wybrane w fazie pilotażowej szkoły (8)
i nauczyciele rozpoczęli praktykowanie prowadzenia debat
w roku szkolnym 2019/2020. Aby wesprzeć nauczycieli w
tych działaniach, uruchomiono grupę na Facebooku, w której
mogli zadawać pytania, dzielić się problemami, sukcesami itp.
Zorganizowano również dwa internetowe spotkania mentorskie (27.03 i 26.08.2020 roku), dające nauczycielom szkół
pilotażowych możliwość zadawania pytań lub omówienia
ważnych aspektów debaty. Profesjonalny trener debaty i nauczyciel, Siim Ruul, był mentorem zarówno grupy na
Facebooku, jak i w czasie obu spotkań.
• Konkurs debat pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie odbył się 16.10.2020 roku. W konkursie wzięły udział
cztery szkoły. Konkurs debat odbył się online, z wykorzystaniem platformy Zoom. Przed pandemią COVID-19
konkurs planowano na kwiecień 2020 roku, a swój udział
zgłosiło 8 szkół. Powodami, dla których w październiku 2020
roku w debacie uczestniczyły cztery szkoły, były: zmiana
sytuacji w szkołach w roku szkolnym 2020/2021, brak zajęć
z nauczycielem debaty itp. Uczniowie, którzy wzięli udział
w konkursie, byli dobrze przygotowani i wiele się nauczyli
podczas konkursu. Debatę zorganizowano wspólnie z Estońskim Towarzystwem Dyskusyjnym, które zaprosiło sędziów
konkursu i moderowało spotkanie. Uczestniczyło w nim
łącznie 12 uczniów (klasy od 6 do 10) z czterech szkół z całej
Estonii (Tabivere Põhikool, Merivälja Kool, Lümanda
Põhikool, Tartu Tamme Gümnaasium) i pięciu nauczycieli.
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Do udziału w końcowej debacie na konferencji zaproszono
dwa zespoły, które uzyskały najwyższy wynik.
• Pierwsze wydarzenie upowszechniające - konferencja „Jak
wesprzeć umiejętności argumentacyjne ucznia?” odbyła się
19 lutego 2021 roku w formie hybrydowej. W Centrum
Odkrywania Energii było 30 uczestników, a 32 osoby
zarejestrowały się online, ale wydarzenie transmitowane za
pośrednictwem Facebook Live dotarło do 550 unikatowych
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użytkowników
(link
do
konferencji:
https://
fb.watch/49NDFMIp3U/). Estońskie Towarzystwo Dyskusyjne moderowało konferencję. Odbyło się kilka prezentacji
poświęconych debacie i temu, jak wykorzystać tę metodę
w szkole oraz jak korzystać z opracowanych materiałów
ODYSSEY, a nauczyciele szkół pilotażowych podzielili się
swoimi doświadczeniami. Zamykająca konferencję debata na
temat: „W Estonii można zrezygnować z łupków bitumicznych tylko wtedy, gdy wprowadzimy energię jądrową”
odbyła się między uczniami Tabivere Põhikool a Merivälja
Kool. Program konferencji można znaleźć tutaj:
https://www.energiakeskus.ee/konverents/.
• Drugie wydarzenie upowszechniające - warsztat online „Jak
wykorzystać debatę jako metodę?” dla nauczycieli odbył się
18 marca 2021 roku. Podczas 6-godzinnego szkolenia online
trener debaty i nauczyciel Siim Ruul przedstawił główne
założenia prowadzenia debat, sposoby formułowania argumentów itp., a także podzielił się cennymi ćwiczeniami z debaty, które można wykonywać wraz z uczniami. Oprócz
przeglądu pakietów tematycznych zaprezentowano materiały
dla nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyło w sumie 60
nauczycieli z całej Estonii.
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GRECJA

Zajęcia dla szkół w ramach ODYSSEY rozpoczęły się od serii
spotkań szkoleniowych dla nauczycieli zaangażowanych w projekt. Pierwsze spotkanie odbyło się w Alimos (24 czerwca 2019
roku), podczas którego zainteresowani uczestnicy z 14 szkół
zapoznali się z podstawowymi informacjami o projekcie.
Pierwsze oficjalne szkolenie nauczycieli STEM odbyło się 12
października 2019 roku podczas Dni ERASMUS+.
Przeprowadzono kilka warsztatów dotyczących rezultatów pracy
intelektualnej w ramach programu, materiału naukowego, roli
argumentacji w nauce, komunikacji naukowej itp. Wydarzenie
trwało cały dzień.
12 listopada 2019 roku LIII Liceum Ogólnokształcące w Atenach
było gospodarzem trzygodzinnego warsztatu szkoleniowego
dotyczącego wdrażania debat w formie ODYSSEY w szkole.
Podczas warsztatów nauczyciele zapoznali się z zasadami debaty
i kryteriami oceny, a także brali udział w debacie jako prelegenci.
9 grudnia 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Filotei
odbyło się kolejne szkolenie. Nauczyciele obejrzeli prezentację
dotyczącą debaty na temat emisji energii przeprowadzonej przez
uczniów dwóch szkół biorących udział w projekcie. W ten
sposób mieli okazję przećwiczyć i omówić stosowanie kryteriów
oceny debaty jako sędziowie.
5 lutego 2020 roku odbyło się szkolenie w II LO w Kalitei
dotyczące zasad przeprowadzania debat w formie ODYSSEY,
ponieważ przed wybuchem pandemii COVID-19 półfinały
konkursu planowano na początek kwietnia.
Podczas fazy pilotażowej przeprowadzono wiele debat w formacie ODYSSEY. W styczniu 2020 roku ponad 150 uczniów
wzięło udział jako publiczność w debacie pomiędzy Politropi
Armonia a LO w Filotei. Oprócz tego zorganizowano debatę
pomiędzy Politropi Armonia a Saint Paul Delasalle (marzec
2020) z udziałem uczniów i nauczycieli przy zachowaniu
środków ostrożności wynikających z sytuacji pandemii
COVID-19, a także wiele wewnętrznych debat szkolnych w formacie ODYSSEY we wszystkich placówkach biorących udział
w projekcie.

>>> Trening
Pierwsze oficjalne szkolenie nauczycieli STEM
odbyło się 12 października 2019 roku podczas
Dni ERASMUS+.
Przeprowadzono kilka
warsztatów dotyczących
rezultatów pracy
intelektualnej w ramach
programu, materiału
naukowego, roli argumentacji w nauce, komunikacji naukowej itp.
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>>> Półfinały
Półfinały konkursu debat
odbyły się w czerwcu
2020 roku. Z powodu
pandemii COVID-19,
która uniemożliwiła
przeprowadzenie debaty
na żywo, ponieważ prawo
zabraniało spotkań w ponad 20-osobowych
grupach, dwie półfinałowe debaty odbyły się
online.
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Ponadto za pośrednictwem platformy CISCO zrealizowano pięć
webinariów dotyczących pięciu greckich pakietów edukacyjnych. Na tych spotkaniach gościliśmy jako prelegentów
dwóch naukowców: Olgę Malandraki, główną badaczkę z Obserwatorium Ateńskiego, specjalizującą się w biologii molekularnej,
oraz Panagioti Lempesi, którzy rozmawiali z uczniami z Laboratorium Fizjologii Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa
w Atenach.
Półfinały konkursu debat odbyły się w czerwcu 2020 roku. Z powodu pandemii COVID-19, która uniemożliwiła przeprowadzenie debaty na żywo, ponieważ prawo zabraniało spotkań
w ponad 20-osobowych grupach, dwie półfinałowe debaty
odbyły się online. W pierwszej wzięły udział dwa gimnazja.
Półfinały licealistów odbyły się w dwóch kolejnych rundach,
w których uczestniczyło 10 drużyn. Jedną z nich był zespół
mieszany, składający się z trzech uczniów z różnych liceów
uczestniczących w projekcie. Zdobył on drugą najwyższą
punktację, udowadniając, że współpraca jest ważna nie tylko
w konkursie debaty, ale także w dziedzinie naukowej. Na
pamiątkę towarzyskiego spotkania zorganizowanego po
półfinale (27 czerwca 2020 roku) rozdano wiele nagród i wyróżnień zespołowych oraz indywidualnych, takich jak pierwsza
i druga nagroda dla Najlepszego Zespołu Debat Naukowych,
nagroda dla wybitnych naukowców - uczestników debaty za
umiejętności komunikacyjne, nagroda za najbardziej wiarygodne dowody naukowe, nagroda dla naukowców współpracujących, nagroda za najlepsze dokonania kobiet itp. Oficjalne
wręczenie nagród odbyło się w każdej ze szkół z osobna, kiedy
placówki były otwarte.
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Z powodu pandemii COVID-19 ostatnia debata między VI
Liceum Ogólnokształcącym w Kalitei a Liceum Saint-Paul
Delasalle odbyła się również online. Konferencja ODYSSEY
odbyła się na platformie Zoom 23 stycznia 2021 roku, ponieważ
ze względu na pandemię spotkania powyżej 9 osób były surowo
zabronione. Szkoła Saint-Paul Delasalle zgodnie z oceną
komitetu naukowego składającego się z 5 członków i głosami
publiczności zajęła pierwsze miejsce. Uczestnikami byli
uczniowie obu szkół: Panagiotis Vatsakis, Anna Santorinaiou,
Dimitris Boltsis (VI LO w Kalitei) i Ιoanna Chalvantzoglou,
Georgios Stoumbis, Εirini Poligerou (Saint-Paul Delasalle).
W wydarzeniu wzięli udział goście, naukowcy, prelegenci,
przedstawiciele edukacji ekologicznej w Grecji i uczniowie.
Materiały i prezentacje prelegentów są dostępne na platformie
ODYSSEY. Nagrania z konferencji można zobaczyć na kanale
ODYSSEY i HIRCS na YouTube jako materiał pomocniczy.
W fazie upowszechniania HIRCS zrealizował następujące
warsztaty online:

>>> Konferencja
Konferencja ODYSSEY
odbyła się na platformie
Zoom 23 stycznia 2021
roku, ponieważ ze
względu na pandemię
spotkania powyżej 9 osób
były surowo zabronione.
Szkoła Saint-Paul Delasalle zgodnie z oceną
komitetu naukowego
składającego się z 5 członków i głosami publiczności zajęła pierwsze
miejsce.

• „Debaty w formie ODYSSEY w edukacji STEM. Energia
jądrowa i odnawialna”, który został zorganizowany przez
Dyrekcję ds. Szkolnictwa Średniego sektor C w Atenach przez
Dyrektorów ds. Edukacji Ekologicznej i Kultury (19
października 2020 roku),
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• Dwudniowe szkolenie (16 i 23 listopada 2020 roku)
zorganizowane przez Dyrekcję ds. Szkolnictwa Średniego
sektor B w Atenach, Imatii (północna Grecja), Achai na
Cykladach i Retimno (Kreta) przez Dyrektorów ds. Edukacji
Ekologicznej,
• „Realizacja debat w edukacji STEM” (22 marca 2021) warsztat zorganizowany przez Peryferyjne Centrum
Projektowania Edukacyjnego Peloponezu poprzez plejadę
koordynatorów szkolnictwa podstawowego i średniego.
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POLSKA

W POLSCE FAZA TESTOWA rozpoczęła się od rekrutacji
szkół. Do udziału w projekcie i turnieju debat zgłosiło się łącznie
11 szkół. Nauczyciele wzięli udział w całodniowych szkoleniach
zorganizowanych w naszej siedzibie 4 października i 28 listopada
2019 roku. Podczas spotkań zapoznali się z formatem debaty
ODYSSEY, zasadami debatowania oraz proponowanymi
tematami edukacyjnymi. Nauczyciele wzięli również udział
w debacie testowej oraz w innych angażujących działaniach
poświęconych formułowaniu właściwych argumentów, rozpoznawaniu błędów i doskonaleniu stylu prezentacji publicznych.
Wybrana grupa uczniów, którzy utworzyli drużyny konkursowe,
wzięła udział w szkoleniu przygotowującym do turnieju debat
w roku szkolnym 2019/2020. Szkolenie zostało zorganizowane
w szkołach przez nauczycieli koordynujących. Uczniowie
zapoznali się z zasadami prowadzenia debaty, przećwiczyli różne
role podczas dyskusji i zgłębiali inne tematy w oparciu o przygotowane pakiety poprzez regularny mentoring. Nauczyciele
zaobserwowali, jak zespoły rozwijają swoje umiejętności,
naturalnie uczą się pracy zespołowej i jak nieśmiali uczniowie
nabierają pewności siebie.

>>> Mentoring
Mentoring zaoferowano
wszystkim szkołom
według harmonogramu
ustalonego podczas
warsztatów. Miał dwie
formy: lekcje online
z ekspertami oraz
otwarte sesje pytań
i odpowiedzi.

Źródło: http://www.kostka-potocki.edu.pl/liceum-ogolnoksztalcace/784-o-energetyce-wiatrowej-w-debacie-projektu-odyssey
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>>> Konkurs debat
Turniej odbył się 6
listopada 2020 roku. Do
debat w eliminacjach
wyłoniono losowo
drużyny w dwóch
kategoriach: cztery
drużyny w kategorii
szkół średnich i dwie
drużyny w kategorii
szkół podstawowych.
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Mentoring zaoferowano wszystkim szkołom według harmonogramu omówionego podczas warsztatów. Miał dwie formy:
lekcje online z ekspertami oraz otwarte sesje pytań i odpowiedzi.
Szkoły brały udział w lekcjach online prowadzonych przez
naukowców realizujących poszczególne tematy (wykłady online)
oraz w sesjach pytań i odpowiedzi z autorami pakietów
edukacyjnych. Każdy temat wprowadzano osobno, co 4-6
tygodni, aby dać uczniom wystarczająco dużo czasu na
zapoznanie się z nim. Dodatkowo w marcu 2020 roku
zorganizowano webinarium z ekspertem debat poświęcone
sprawnemu budowaniu argumentacji.
Turniej zaplanowano na maj 2020 roku, jednak ze względu na
pandemię COVID-19 przesunięto go na listopad 2020. Szkoły
pracowały zdalnie od połowy marca do końca roku szkolnego
2019/2020, a następnie ponownie od połowy października.
Dlatego ostateczne przygotowania do turnieju odbyły się online.
Ten tryb pracy był bardzo trudny - zarówno dla uczniów, jak
i nauczycieli. Dlatego tylko sześć drużyn zdecydowało się na
udział w internetowej wersji turnieju.
Turniej odbył się 6 listopada 2020 roku. Do debat w eliminacjach wyłoniono losowo drużyny w dwóch kategoriach:
cztery drużyny w kategorii szkół średnich i dwie drużyny w kategorii szkół podstawowych.
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Zespoły dobierały tematy i role (propozycja i opozycja) drogą
losowania. Obrady oceniał Komitet Naukowy składający się
z trzech osób: przedstawiciela organizatora, eksperta w wybranej
dziedzinie oraz zewnętrznego eksperta debaty z Fundacji Polska
Debatuje. W kategorii szkół średnich dwa zwycięskie zespoły
zostały zaproszone w tym samym dniu do debaty finałowej.
Zwyciężyły drużyny: „Taczaki” ze Szkoły Podstawowej nr 62
z Poznania i „TEAM GAJA” z Zespołu Szkół nr 1 w Tychach.
Zorganizowano dwa wydarzenia upowszechniające online:
warsztaty dla nauczycieli 4 marca 2021 roku z udziałem 31
uczestników i konferencję ODYSSEY 20 marca 2021 roku,
w której wzięło udział 45 osób. Podczas obu wydarzeń
przedstawiliśmy sposoby wykorzystania debat na lekcjach
przedmiotów ścisłych oraz omówiliśmy proponowane tematy
debat. Szczegółowe instrukcje, jak pracować z pakietami
edukacyjnymi do debat, przedstawił doradca metodyczny.
Dodatkowo podczas konferencji zorganizowaliśmy debatę
pokazową, w której wzięli udział uczniowie z drużyn, które
wygrały turniej debat.
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>>> Debata finałowa
W ramach konferencji
kończącej projekt
ODYSSEY 29 września
2020 roku odbyła się
debata finałowa w dużej
sali kinowej Wydziału
Sztuk Dramatycznych
Akademii Sztuk
w Belgradzie.
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PIERWSZYM
WAŻNYM
KROKIEM
w
realizacji
międzynarodowego projektu ODYSSEY było szkolenie dla
nauczycieli szkół średnich dotyczące zastosowania debaty typu
oksfordzkiego w nauczaniu STEM. Szkolenie odbyło się 4 listopada 2020 roku w Kole Naukowym Centrum Promocji Nauki,
w którym wzięło udział 17 nauczycieli z ośmiu liceów.
Koordynatorzy projektu z Serbii najpierw przedstawili projekt,
jego cele, zagadnienia do debaty, pakiety edukacyjne, sposób
tworzenia naukowych zespołów debatujących oraz program
działań projektowych. Następnie trenerzy debaty z Open
Communication, organizacji wspierającej projekt z bogatym
międzynarodowym
doświadczeniem
w
organizowaniu
konkursów debat, przedstawili nauczycielom krótką historię
debaty, jej podstawowe pojęcia i wyjaśnili format debaty typu
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oksfordzkiego. Potem omówili problem argumentacji, podając
przykłady poprawnie zbudowanych argumentów. W końcowej
części szkolenia trenerzy moderowali symulację godzinnej
debaty szkolnej, a nauczyciele wcielali się w dyskutantów,
sędziów i sekretarza.
Do końca 2019 roku nauczyciele utworzyli szkolne zespoły
dyskusyjne, a następnie przeszkolili je do konkursów w debacie
naukowej, zaplanowanych na koniec kwietnia (konkurs szkolny)
i koniec maja (konkurs krajowy) 2020 roku. Realizację tego
planu utrudnił wybuch pandemii COVID-19, co znacznie
opóźniło niektóre działania projektowe.
Dzięki poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej, ale przy
ścisłym przestrzeganiu zalecanych środków ostrożności, 19
września 2020 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Belgradzie zorganizowano krajowy konkurs debat. Wzięli w nim
udział uczniowie z ośmiu liceów. Rolę sędziów i moderatorów,
a także naukowców, którzy przygotowywali pakiety edukacyjne,
przejęli jedni z najlepszych dyskutantów na świecie, członkowie
organizacji Open Communication, w tym nauczyciele, którzy
przeszkolili zespoły debatujące. Po losowaniu odbyły się
niezwykle ciekawe debaty ćwierćfinałowe i półfinałowe.

>>> Konkurs

krajowy

Dzięki poprawiającej się
sytuacji epidemiologicznej,
ale przy ścisłym przestrzeganiu zalecanych środków
ostrożności, 19 września
2020 roku na Wydziale
Biologii Uniwersytetu
w Belgradzie zorganizowano krajowy konkurs debat.
Wzięli w nim udział uczniowie z ośmiu liceów.
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>>> Treningi
W lutym 2021 roku
wyniki projektu upowszechniono w ramach
szkoleń dla nauczycieli
w trzech miastach Serbii.
Pierwsze szkolenie dla 11
nauczycieli odbyło się 17
lutego w Niszu, następne
dla 12 nauczycieli 19
lutego w Kruševac i ostatnie 25 lutego w Šabac dla
8 nauczycieli.
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W ramach konferencji kończącej projekt ODYSSEY 29 września
2020 roku odbyła się debata finałowa w dużej sali kinowej
Wydziału Sztuk Dramatycznych Akademii Sztuk w Belgradzie.
Wraz z uczestnikami debaty, sędziami i moderatorami w konferencji wzięło udział ponad 60 nauczycieli ze szkół
podstawowych i średnich oraz innych instytucji edukacyjnych
z różnych części Serbii. Wydarzenie otworzyła dyskusja
panelowa na temat zastosowania debat typu oksfordzkiego
w edukacji, w której udział wzięli psycholog zajmujący się
argumentacją w edukacji, uznany na arenie międzynarodowej
trener debaty oraz dwoje nauczycieli, którzy uczestniczyli w projekcie i przeszkolili finalistów turnieju debat. Na zakończenie
konferencji finaliści zmierzyli się w bardzo żywej debacie,
wykazując się doskonałymi umiejętnościami prezentacyjnymi.
Konkurs debaty finałowej został nagrany i umieszczony na
kanale YouTube Centrum Promocji Nauki, tak aby mógł służyć
jako materiał dydaktyczny dla wszystkich zainteresowanych
nauczycieli.
W lutym 2021 roku wyniki projektu upowszechniono w ramach
szkoleń dla nauczycieli w trzech miastach Serbii. Pierwsze
szkolenie dla 11 nauczycieli odbyło się 17 lutego w Niszu,
następne dla 12 nauczycieli 19 lutego w Kruševac i ostatnie 25
lutego w Šabac dla 8 nauczycieli. Podczas warsztatów, które
odbyły się w kołach naukowych w tych trzech miastach,
uczestnicy otrzymali również materiały dydaktyczne do
wykorzystania podczas lekcji. Zaprezentowano im też pakiety
edukacyjne opracowane w ramach projektu ODYSSEY, a trenerzy szczegółowo wyjaśnili, w jaki sposób można efektywnie
zastosować debatę typu oksfordzkiego w pracy z uczniami. Na
koniec szkoleń nauczyciele wykonali praktyczne ćwiczenia
dotyczące stosowania debaty w nauczaniu STEM. Poradzili sobie
z tym doskonale, wykazując żywe zainteresowanie wdrażaniem
tego innowacyjnego podejścia w swojej praktyce dydaktycznej.
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DOŚWIADCZENIA
PROJEKTU

ers

PRZEPROWADZONO ZOGNISKOWANE WYWIADY
GRUPOWE (FGI) z nauczycielami ze wszystkich czterech
krajów partnerskich w celu oceny skuteczności projektu,
użyteczności materiałów oraz trwałości i użyteczności metody
opracowanej w ramach projektu ODYSSEY. Były to
ustrukturyzowane wywiady z zestawem pytań zaprojektowanych
do zadania w określonej kolejności:
0. Wprowadzenie (0.1 Powitanie uczestników; 0.2 Informacja
o celu wywiadu, tj. uzyskaniu informacji o opiniach nauczycieli
o pracy z pakietami, ich użyteczności, możliwości wykorzystania
metody w przyszłości)
1. Oczekiwania (skuteczność) (1.1 Czy projekt spełnił Twoje
oczekiwania co do rozwoju zawodowego?; 1.2 Czy Twoje
oczekiwania co do efektów uczenia się uczniów zostały
spełnione w projekcie?)
2. Doświadczenia związane z debatowaniem (2.1 Jakie były
główne wyzwania związane z prowadzeniem projektu
debatowania w Twojej szkole?; 2.2 Czy udało się pokonać te
wyzwania? Czy można im zapobiec?; 2.3 Jaka jest Twoja opinia
na temat rzeczywistego obciążenia pracą w odniesieniu do
wyników?)
3. Przydatność materiałów edukacyjnych (3.1 W jakim stopniu
materiały były przydatne i wystarczające do prowadzenia debat?;
3.2 Które materiały najbardziej Ci się podobały ?; 3.3 Które były
mniej przydatne? Co moglibyśmy zmienić, aby były bardziej
dostosowane do Twoich potrzeb?)
4. Trwałość i użyteczność metody (4.1. Jakie są główne bariery /
ograniczenia stosowania proponowanej metody w praktyce
szkolnej?; 4.2 W jakim stopniu przewiduje się wykorzystanie
wyników projektu po jego zakończeniu? Z innymi uczniami?;

Pomimo to, że miałem
wcześniejsze doświadczenia
z debatami, nie miałem
wcześniejszych doświadczeń
z debatami na tematy
naukowe. Projekt ten
zapewnił komunikację
naukową i jest to bardzo
pozytywne. Musimy
sprawdzić, czy uczniowie
dobrze rozumieli badane
pojęcia naukowe.
(Nauczyciel ze szkoły
IONIOS, Grecja)
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Ten projekt jest
najlepszym, jaki realizowaliśmy przez ostatnie
kilka lat. Dostaliśmy
możliwość wykorzystania
w naszym nauczaniu tego,
czego zwykle zupełnie nam
brakuje - wystąpień
publicznych, konfrontacji
różnych stanowisk,
argumentacji. Chciałbym,
żeby metoda ta była
wdrażana znacznie szerzej.
(Nauczyciel matematyki
z Serbii)

4.3 Jakie narzędzia / wsparcie byłyby przydatne dla Ciebie i innych nauczycieli we wdrożeniu metody do innych tematów
w przyszłości?)
5. Zakończenie (5.1 Biorąc pod uwagę wszystkie kwestie, które
omówiliśmy, czy jest coś jeszcze, o czym chciałbyś porozmawiać?).

Podsumowanie wywiadów
Pandemia COVID-19 zmieniła plany dotyczące wywiadów,
które początkowo miały odbywać się na żywo. Wywiady
zrealizowano online za pośrednictwem różnych platform
internetowych (Zoom, CISCO) we wszystkich czterech krajach
partnerskich w okresie od czerwca do października 2020 r. Ta
sekcja zawiera krótkie podsumowanie najważniejszych
spostrzeżeń uzyskanych od nauczycieli wraz z ich wypowiedziami na temat projektu.
Oczekiwania nauczycieli we wszystkich czterech krajach bez
wątpienia zostały spełnione; większość stwierdziła nawet, że ich
oczekiwania zostały przekroczone. Projekt dał im okazję do
wprowadzenia nowego narzędzia w postaci debat do praktyki
pedagogicznej, ale także do rozwinięcia współpracy w środowisku szkolnym oraz spotkania z innymi nauczycielami i naukowcami. Uczniowie dowiedzieli się, jak budować argumenty
i zrozumieli znaczenie debaty dla analizy problemu z różnych
punktów widzenia.
Pomimo to, że miałem wcześniejsze doświadczenia z debatami,
nie miałem wcześniejszych doświadczeń z debatami na tematy
naukowe. Projekt ten zapewnił komunikację naukową i jest to
bardzo pozytywne. Musimy sprawdzić, czy uczniowie dobrze
rozumieli badane pojęcia naukowe. (Nauczyciel ze szkoły
IONIOS, Grecja)
Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę, rozwinęli umiejętności
komunikacyjne i pracy zespołowej, rozumieli znaczenie debaty
i wpływ nauki na społeczeństwo. (Nauczyciel z IV LO w Lamii,
Grecja)
Wykorzystanie debat w STEM sprawia, że jest to projekt
pionierski. (Nauczyciel geografii z Polski)
Moi uczniowie debiutowali w debatach. Byli nieśmiali, nie
spodziewalibyśmy się, że będą uczestniczyć w wystąpieniach
publicznych. Szczególnie dla tych nieśmiałych, niechętnych do
zabrania głosu był to ogromny rozwój osobisty. (Nauczyciel
geografii z Polski)
Ten projekt jest najlepszym, jaki realizowaliśmy przez ostatnie
kilka lat. Dostaliśmy możliwość wykorzystania w naszym
nauczaniu tego, czego zwykle zupełnie nam brakuje - wystąpień
publicznych, konfrontacji różnych stanowisk, argumentacji.
Chciałbym, żeby metoda ta była wdrażana znacznie szerzej.
(Nauczyciel matematyki z Serbii)
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Cieszę się, że brałem udział w tym projekcie, ponieważ dał mi on
narzędzia do wykorzystania debaty na lekcjach i osiągnięcia
różnych efektów uczenia się. Uczniowie czują się bardziej pewni
siebie w przedstawianiu swoich pomysłów i mają więcej odwagi,
by próbować nowych rzeczy. To zawsze budujące, gdy widzimy, że
dany przedmiot zachęcił uczniów do dyskusji na tematy debaty
również poza salą lekcyjną (np. samochody elektryczne czy
benzynowe, generatory wiatrowe). (Nauczyciel języka
estońskiego z Estonii)
Dzięki temu projektowi uczniowie mogli bezpiecznie dyskutować,
aby nikt nie czuł się urażony. Nauczył nas, jak prawidłowo
słuchać i komunikować się. (Nauczyciel STEM z Estonii)
Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie z pewnością zyskali
dobre doświadczenie, rozwinęli umiejętności wyszukiwania
informacji i zapoznali się z tematem, którego inaczej nie znaliby
dokładnie. (Nauczyciel nauk społecznych z Estonii)
Jednym z głównych wyzwań dla pomyślnej realizacji działań
projektowych była sytuacja spowodowana pandemią
COVID-19, która zmusiła szkoły do przejścia na kształcenie
zdalne. Zdalne nauczanie ograniczyło bezpośredni kontakt, więc
dawało to niewielką możliwość szkolenia w grupie i koncentracji
na pracy zespołowej. Drugą najważniejszą przeszkodą, którą
napotkali nauczyciele ze wszystkich czterech krajów
partnerskich, był brak czasu na włączenie lekcji debat do
standardowego programu nauczania, więc niektórzy nauczyciele
postanowili realizować te zajęcia w ramach zajęć pozalekcyjnych
lub różnych klubów.
Nauczyciele wskazywali, że ci z nich, którzy nie mieli
wcześniejszego doświadczenia w debatach, często odczuwali
potrzebę dodatkowego mentoringu. Zarówno jako nauczyciele
debat, jak i sędziowie debat uważali, że byłoby lepiej, gdyby
poświęcono jeszcze więcej czasu na symulacje minidebat
podczas wstępnego szkolenia nauczycieli.
Były trzy typy uczniów: ci, którym bardzo się podobało, ci, którzy
robili to dobrze, i ci, dla których debata była dużym wyzwaniem.
(Nauczyciel języka estońskiego z Estonii)
Uczniowie lubili uczestniczyć w debatach podczas zajęć. Jednak
trudno było zebrać zespół debatujący, ponieważ nie byli skłonni
poświęcić czasu na debatę po szkole. (Nauczyciel nauk
społecznych z Estonii)

Moje plany - te debaty będę
powtarzać z kolejnymi
rocznikami uczniów. Tematy
wpisują się w podstawę
programową!
(Nauczyciel geografii z Polski)

Uczniowie, którzy wzięli udział
w konkursie z pewnością
zyskali dobre doświadczenie,
rozwinęli umiejętności
wyszukiwania informacji
i zapoznali się z tematem,
którego inaczej nie znaliby
dokładnie.
(Nauczyciel nauk społecznych
z Estonii)

Po pierwsze, uczniowie musieli przezwyciężyć swoje obawy przed
wystąpieniami publicznymi. Po drugie, było to dla mnie coś
bardzo nowego i potrzebowałam czasu, aby się dostosować.
(Nauczyciel z Saint-Paul Delasalle, Grecja)
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Materiały były świetne,
ponieważ wyznaczyły nam
granice, aby lepiej
zrozumieć przestrzeń, po
której się poruszamy.
(Nauczyciel biologii
i matematyki z Serbii)

Głównymi wyzwaniami, przed którymi stanęliśmy, był po
pierwsze brak wcześniejszego doświadczenia nauczycieli w debatowaniu, a po drugie, nagłe zamknięcie szkół z powodu pandemii
COVID-19, które spowodowało bardzo duży problem w przygotowaniu dzieci. (Nauczyciel z II Liceum z Kallithei, Grecja)
Koordynacja projektu podczas zdalnego nauczania była
niezwykle trudna. (Nauczyciel geografii z Polski)
Jako lektor języka angielskiego nie byłam specjalistą od STEM,
więc pozwalałam uczniom pracować samodzielnie. (Nauczyciel
języka angielskiego z Polski)
System edukacyjny nie uznaje tego typu działań, dlatego bardzo
trudno jest znaleźć na nie czas. Naprawdę musimy uprawiać
gimnastykę umysłową, aby zorganizować ją w sposób
dostosowany do innych obowiązków uczniów. (Nauczyciel
matematyki z Serbii)
Nauczyciele stwierdzili, że istnieje równowaga między nakładem
pracy a wynikami, a część uważa, że zyskali znacznie więcej, niż
zainwestowali. Z drugiej strony zebranie zespołu uczniów i nauczenie podstawowych umiejętności debatanckich wymagało
więcej zasobów i czasu na początku projektu.
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Mamy znacznie więcej, niż zainwestowaliśmy. Rok to niewiele
w porównaniu z tym, że będziemy korzystać z tych narzędzi przez
wiele, wiele lat. (Nauczyciel biologii z Serbii)

Bardzo dobra baza
materiałowa;
profesjonalne karty pracy.

Większość nauczycieli oceniła materiały projektowe i pakiety
edukacyjne jako profesjonalne, wieloaspektowe i wyczerpujące
(Polska), przydatne, dobrze zaprojektowane, z dokładnie
przemyślaną i wystarczająco szczegółową treścią, przykładami
i objaśnieniami (Serbia), jasne i łatwe do zrozumienia dla
uczniów (Estonia), rzetelne, dobrze zorganizowane i interesujące
(Grecja). Jako przydatne szczególnie wyróżniono filmy
eksperckie i webinaria.
Uczniowie biorący udział w projekcie należeli do dwóch grup
wiekowych, uczniów szkół podstawowych i liceów. Biorąc pod
uwagę ich wiek, niektóre materiały zostały zidentyfikowane jako
potencjalnie zbyt skomplikowane dla młodszych uczniów. Na
przykład w Polsce pakiet edukacyjny Energia wiatrowa był
najbardziej ulubionym pakietem, zwłaszcza że dotyczy spraw
bieżących, np. zmian klimatu. Inne pakiety edukacyjne były
postrzegane jako dość skomplikowane, np. pod względem
zastosowanego słownictwa (geoinżynieria, zagospodarowanie
przeciwpowodziowe zlewni górskich), szczególnie dla uczniów
szkół podstawowych. W Grecji niektóre pakiety (np. Eksploracja
kosmosu) cieszyły się większym zainteresowaniem uczniów,
podczas gdy inne pakiety (np. Biotechnologia) uznawano za
trudniejsze z naukowego punktu widzenia. Żaden z materiałów
nie został zidentyfikowany jako mało przydatny.

(Nauczyciel geografii
z Polski)

Materiały były świetne, ponieważ wyznaczyły nam granice, aby
lepiej zrozumieć przestrzeń, po której się poruszamy. (Nauczyciel
biologii i matematyki z Serbii)
Materiały były naprawdę przydatne. Zwłaszcza karty
informacyjne i historie. Były łatwe do odczytania i zrozumiałe dla
uczniów. (Nauczyciel geografii z Estonii)
Zaciekawił mnie fakt, że dane zawarte w materiale obejmowały
wiele aspektów rozważanych tematów. Ponadto zawsze
interesujące jest powiązanie badań naukowych i ich różnych
zastosowań z prawdziwym życiem za pomocą kart historii i kart
faktów. (Nauczyciel z II LO w Atenach, Grecja)
Różnorodność materiałów jest bardzo cenna. (Nauczyciel
geografii z Polski)
Bardzo dobra baza materiałowa; profesjonalne karty pracy.
(Nauczyciel geografii z Polski)

Były trzy typy uczniów: ci,
którym bardzo się podobało, ci,
którzy robili to dobrze, i ci, dla
których debata była dużym
wyzwaniem.
(Nauczyciel języka
estońskiego z Estonii)

Metoda zaproponowana w ramach projektu ODYSSEY okazała
się trwała, ponieważ nauczyciele potwierdzili, że są gotowi
kontynuować jej stosowanie po zakończeniu projektu.
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Zaciekawił mnie fakt, że
dane zawarte w materiale
obejmowały wiele aspektów
rozważanych tematów.
Ponadto zawsze interesujące jest powiązanie
badań naukowych i ich
różnych zastosowań
z prawdziwym życiem za
pomocą kart historii i kart
faktów.
(Nauczyciel z II LO
w Atenach, Grecja)

Bezsprzecznie jedną z głównych przeszkód/barier był brak
czasu na zajęcia dyskusyjne w standardowym programie
nauczania. Nauczyciele z Serbii zgodzili się, że system
edukacyjny w niewielkim stopniu wspiera różne umiejętności
potrzebne do debaty i że spodziewają się wyzwań, ponieważ ich
uczniom brakuje umiejętności, takich jak znajdowanie i sprawdzanie rzetelności informacji, rozwijanie argumentacji;
komunikacja i przemówienia publiczne; pewność siebie podczas
prezentacji osobistej opinii przed kolegami z klasy itp. Greccy
nauczyciele zidentyfikowali problem ze znalezieniem tematów
naukowych / materiałów analizowanych w ich języku
narodowym, takich jak poradniki edukacyjne, które zostały im
przekazane w fazie testów. Polscy nauczyciele zasugerowali, że
pomocne byłyby dalsze webinaria. Można by również
wykorzystać angielskie wersje materiałów, aby połączyć rozwój
wiedzy STEM i debatę z praktycznym wykorzystaniem języka
angielskiego. Nauczyciele z Estonii potwierdzili, że przyszli
nauczyciele odnieśliby korzyści ze szkoleń i materiałów
pomocniczych, zwłaszcza w postaci filmów instruktażowych.
Uczniowie nie mają wystarczających umiejętności w badaniach
i argumentacji. Nie są wystarczająco ostrożni, jeśli chodzi o wiarygodność znalezionych informacji, chociaż prosimy ich o sprawdzenie wszystkiego. (Nauczyciel chemii z Serbii)
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Powtórzenia webinarów byłyby cenne, z możliwością bezpośredniego zadawania pytań. (Nauczyciel geografii z Polski)

Po prostu nie wyobrażam sobie zakończenia korzystania z materiałów po zakończeniu projektu. (Nauczyciel chemii z Polski)
Moje plany - te debaty będę powtarzać z kolejnymi rocznikami
uczniów. Tematy wpisują się w podstawę programową!
(Nauczyciel geografii z Polski)
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WZBOGACENIE
STEM O DEBATĘ
NAUKOWĄ

rd

JEDNĄ Z KLUCZOWYCH CECH projektów, które mają
ambicję, aby naprawdę zmienić edukację, jest troska o zapewnienie trwałości głównych produktów i metod. Kierując się tym,
chcieliśmy uzupełnić bogate doświadczenia zdobyte podczas
realizacji projektu w czterech krajach europejskich o informację
o możliwościach wykorzystania materiałów ODYSSEY w innych
krajach Europy. W tym celu poprosiliśmy nauczycieli z innych
krajów (Hiszpania, Malta, Czechy, Włochy i Macedonia
Północna) o ocenę przydatności metody oraz wypracowanych
materiałów z perspektywy systemów edukacji i programów
nauczania w ich krajach oraz biorąc pod uwagę własne
doświadczenie zawodowe. Uważamy, że jest to najlepszy sposób,
aby zrozumieć, w jaki sposób produkty projektu można
wykorzystać w szerszym zakresie i zwiększyć jego potencjał, aby
wzbogacić edukację również w innych krajach.
Mówiąc o miejscu debaty argumentacyjnej w systemie
edukacyjnym, w rzeczywistości mówimy o ważnym aspekcie
uczenia się, który od dziesięcioleci znajduje się w centrum
zainteresowania nauki. Jednak jego wdrożenie w praktyce
edukacyjnej wydawało się skomplikowane, głównie ze względu
na ograniczenia organizacyjne i brak czasu na wprowadzanie
nowych metod i tematów w szkole skoncentrowanej na
przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. Jeśli więc
spróbujemy podsumować wkład tego projektu jednym zdaniem,
to będzie to: Wydaje się, że udało się zastosować jeden z niezwykle ważnych aspektów uczenia się w pracy z uczniami myślenie argumentacyjne i debatę; i to nie tylko w zarysie, ale
w pełnym zakresie. Dało to kształt jednej z podstawowych zasad
uczenia się - pozwól swoim uczniom być proaktywnymi i zaangażowanymi, brać odpowiedzialność za własną naukę, badać,
być podekscytowanymi, działać w poszukiwaniu nowej wiedzy
i chwytać ją.

>>> Inne głosy
Kraje partnerskie, które
realizowały projekt (Polska, Serbia, Estonia i Grecja) już go przetestowały,
ale zgodnie z celami
naszego projektu chcieliśmy otworzyć przestrzeń
do debaty, przekraczając
granice zespołów projektowych i systemów
edukacyjnych, oferując
możliwość dyskusji z innymi potencjalnymi
odbiorcami.
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>>> Materiały
Członkowie Międzynarodowej Rady Pedagogicznej twierdzą, że materiały edukacyjne zawierają
szczegółowe instrukcje
krok po kroku, zarówno
w zakresie treści kursu,
jak i metodyki nauczania.
Mówiąc o materiałach
opracowanych w ramach
projektu, nauczyciele
opisali je jako zrozumiałe,
dobrze przygotowane
i odpowiednio szczegółowe.
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Kraje partnerskie, które realizowały projekt (Polska, Serbia,
Estonia i Grecja) już go przetestowały, ale zgodnie z celami
naszego projektu chcieliśmy otworzyć przestrzeń do debaty,
przekraczając granice zespołów projektowych i systemów
edukacyjnych, oferując możliwość dyskusji z innymi potencjalnymi odbiorcami. Dowiedzieliśmy się, że wprowadzenie debaty
do praktyki edukacyjnej wymaga od nauczycieli ciągłego i starannego planowania oraz wskazówek dla uczniów, ale jest
możliwe i zdecydowanie zalecane. Zobaczmy, czego nauczyli
nas o trwałości projektu członkowie Międzynarodowej Rady
Pedagogicznej w kontekście ich doświadczenia zawodowego
i praktyki edukacyjnej w ich krajach.
Po pierwsze, ogólne pozytywne wrażenie nauczycieli na temat
pakietów wydaje się bardzo obiecujące z punktu widzenia
trwałości projektu. Przed przystąpieniem do bardziej
szczegółowej analizy należy podkreślić, że oprócz opisywania
materiałów jako bardzo interesujących, co jest niezwykle istotne
z punktu widzenia długoterminowej motywacji do nauki,
nauczyciele podkreślają przydatność materiałów projektowych
i scenariuszy z perspektywy różnorodnych celów edukacyjnych.
Krótko mówiąc - wskazują na możliwości rozwoju wiedzy, ale
także, co ważniejsze, na rozwój różnych umiejętności, które są
istotne dla dalszego rozwoju wiedzy. Czyż nie jest to najjaśniejsza rola edukacji - nauczyć innych, jak się uczyć, cenić
wiedzę i zastanawiać się nad nią? Czy to nie jest dokładnie to, co
chcemy zapewnić w edukacji?
Idąc dalej, można pomyśleć o projekcie, zadając proste, ale
najbardziej trafne pytanie - co przynosi zaangażowanym
uczniom
?
Nauczyciele, którzy przeanalizowali produkty
projektu, zgodnie i jednoznacznie stwierdzają, że projekt:
- nadaje uczniom aktywną rolę (niektórzy nauczyciele podkreślali, że dotyczy to nawet uczniów, którzy nie biorą czynnego
udziału w debacie), co jest kluczowym czynnikiem w uczeniu się
ze zrozumieniem;
- rozwija myślenie argumentacyjne i kreatywność;
- otwiera pole do kwestionowania wiedzy, poszukiwania dowodów i ich oceny;
- kieruje uczniów do bardzo ważnych zagadnień, takich jak etyka
w badaniach naukowych czy rola nauki w naszym codziennym
życiu;
- stawia nowe pytania dotyczące tematów, które uczniowie
uznają za istotne;
- zwiększa motywację do nauki;
- rozwija umiejętności rozwiązywania problemów
- inspiruje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji
i uczenia się, jak właściwie je wykorzystywać, a także oceniać ich
wiarygodność;
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>>> Trwałość
Projekt ilustruje, jak
aktywnie tworzyć i dzielić się wiedzą, oddając
narzędzia do nauki
w ręce naszych uczniów,
pozwalając im być
sternikami procesu
uczenia się i rozwoju.
Pokazuje, że potrzeby
edukacyjne są wszędzie
bardzo podobne.
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- rozwija emocje, pracę zespołową, umiejętności werbalne,
umiejętność komunikowania się i angażowania publiczności;
- umożliwia uczniom rozwijanie własnego sposobu uczenia się
itp.
Zastanawiając się nad powyższą listą efektów projektu, możemy
powiedzieć, że wprowadza ona w życie kilka aspektów bardzo
ważnych dla osiągnięcia najbardziej złożonych celów edukacyjnych i najważniejszych osiągnięć uczniów. Z kilku zakrojonych na szeroką skalę międzynarodowych badań oceniających
(takich jak PISA) dowiedzieliśmy się, że uczniowie z krajów
poniżej średniej OECD to osoby, którym brakuje właśnie
niektórych z wymienionych umiejętności (myślenie argumentacyjne, zdolności analityczne, bogate umiejętności komunikacyjne itp.). Ponadto, nauczyciele, którzy wzięli udział w projekcie, również skomentowali potencjał debaty w zakresie
głębokiego zaangażowania każdego ucznia i umożliwienia mu
ćwiczenia przemówień publicznych, współpracy i komunikacji
w kontekście uczenia się. Można więc powiedzieć, że projekt
doskonale wpisuje się w kształtowanie kluczowych kompetencji
istotnych w XXI wieku.
Aby osiągnąć wszystkie wyznaczone cele, potrzebujemy
nauczycieli gotowych i zdolnych do efektywnego wspierania
uczniów. Z tej perspektywy jedno z najistotniejszych pytań
brzmiało - co projekt daje nauczycielom i jakie dodatkowe
wsparcie możemy zapewnić nauczycielom, aby zmaksymalizować efekty ich wysiłków. Członkowie Międzynarodowej
Rady Pedagogicznej twierdzą, że materiały edukacyjne zawierają
szczegółowe instrukcje krok po kroku, zarówno w zakresie treści
kursu, jak i metodyki nauczania. Mówiąc o materiałach
opracowanych w ramach projektu, nauczyciele opisali je jako
zrozumiałe, dobrze przygotowane i odpowiednio szczegółowe.
Jednocześnie zauważyli, że projekt pozostawia nauczycielom
możliwość realizacji materiałów z uwzględnieniem umiejętności
i możliwości uczniów, dostosowując je w taki sposób, który
nauczyciel uzna za najlepszy, na przykład upraszczając je dla
młodszych uczniów lub uczniów z gorszymi osiągnięciami lub
dostosowując treści do kontekstu specyficznego dla danego
kraju. Mając na uwadze oba aspekty, możemy stwierdzić, że
projekt zapewnił adekwatne i pełne wsparcie, dając nauczycielom pewność realizacji debaty w swojej praktyce, nawet tym,
którzy do tej pory nie mieli podobnego doświadczenia.
Nauczyciele z Rady Pedagogicznej odnieśli się również do
konkretnych przedmiotów i treści programowych w swoich
krajach, dla realizacji których dany pakiet byłby przydatny.
Zgodnie z oczekiwaniami nauczyciele nakreślili powiązania
między różnymi przedmiotami i pakietami, które oceniali.
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Ale co jest bardziej interesujące i istotne, to fakt, że
nauczycielom udało się również połączyć kilka różnych
przedmiotów z każdym indywidualnym pakietem. To dobrze
obrazuje interdyscyplinarny charakter wybranych tematów
i sposób, w jaki nauczyciele mogą je wykorzystać.
Interdyscyplinarność, mimo wielu korzyści, które już dawno
zostały wskazane, jest wciąż w niewystarczającym stopniu
stosowana w szkołach. Pakiety ODYSSEY pomogą w wypełnieniu tej luki.
Podsumowując, projekt ilustruje, jak aktywnie tworzyć i dzielić
się wiedzą, oddając narzędzia do nauki w ręce naszych uczniów,
pozwalając im być sternikami procesu uczenia się i rozwoju.
Pokazuje, że potrzeby edukacyjne są wszędzie bardzo podobne,
a co jest jeszcze bardziej istotne z perspektywy projektu –
metoda debaty pomaga nam osiągnąć jedne z najważniejszych
celów przedsięwzięć edukacyjnych w całej Europie.

>>> Scientix
Opublikowanie zasobów
edukacyjnych ODYSSEY
w repozytorium Scientix
ma kluczowe znaczenie
dla ich wykorzystania po
zakończeniu projektu.

Chcielibyśmy
serdecznie
podziękować
członkom
Międzynarodowej Rady Pedagogicznej, którzy pomogli nam
ulepszyć nasze materiały i udzielili cennych informacji
zwrotnych o metodzie i pakietach do debat. Byli to: Helena
Lazarová (Czechy), Chiara Schettini (Włochy), Karolina
Damjanoska (Republika Macedonii Północnej), Alexia Micallef
Gatt (Malta) i Ismail Ali Gago (Hiszpania).
Również opublikowanie zasobów edukacyjnych ODYSSEY
w repozytorium Scientix ma kluczowe znaczenie dla ich
wykorzystania po zakończeniu projektu. Pomoże to w dalszym
rozpowszechnianiu metody i opracowanych materiałów i włączaniu ich do praktyki szkolnej, ponieważ Scientix regularnie
promuje nowe zasoby za pośrednictwem swojego portalu i za
pośrednictwem Przeglądu Scientix, który jest wysyłany do ponad
2500 odbiorców na całym świecie.
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PERSPEKTYWA

rning

CHARLES DARWIN opisał kiedyś swoje dzieło O pochodzeniu gatunków jako „jeden długi argument”. Nadanie
takiego opisu takiemu arcydziełu jak ta książka ujednolica
niektóre kluczowe aspekty argumentacji. Pierwszy aspekt
dotyczy uzasadnienia twierdzeń naukowych w sposób
integrujący idee teoretyczne i dowody empiryczne. Drugi
aspekt wiąże się z argumentacją jako perswazją, co w przypadku Darwina oznacza próbę przekonania publiczności
złożonej z naukowców i opinii publicznej, aby uwierzyli, że
zwierzęta i rośliny się zmieniają, że żyjące gatunki na Ziemi
pochodzą od innych gatunków i że nie wszystkie powstały od
razu, w jednym określonym momencie. Publikacja książki
Darwina wywołała wielkie kontrowersje, które korespondują z
innym aspektem argumentacji - debatą między dwiema
stronami, które mają przeciwstawne zdanie na dany temat.
W przekonaniu, że argumentacja jest integralną częścią
budowania i zdobywania wiedzy naukowej, zainicjowano
i wdrożono międzynarodowy projekt ODYSSEY (Erasmus+
KA2), którego celem było efektywne włączenie argumentacji
do edukacji STEM. Koncentrując się na debatach typu
oksfordzkiego jako ramach metodologicznych i pedagogicznych, ODYSSEY wysunął na pierwszy plan perspektywę
społeczno-kulturową, pogłębiając zrozumienie roli interakcji
społecznych i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
w procesie uczenia się przedmiotów przyrodniczych.
Pomimo niekorzystnego środowiska dla działań projektowych
i systemów edukacji w 2020 i 2021 r. spowodowanego
pandemią COVID-19, partnerom udało się opracować i przetestować szereg materiałów edukacyjnych, przygotowanych
w ramach projektu przez każdego z człon-ków konsorcjum.
Po wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji pakietów
edukacyjnych oraz będąc pod ogromnym wrażeniem
współpracy z nauczycielami, uczniami, naukowcami i trenerami debat z czterech krajów, z ogromną przyjemnością
możemy zarekomendować efekty naszej 2,5-letniej pracy
nauczycielom i edukatorom z Europy z nadzieją, że nasze
doświadczenie pomoże im wprowadzać innowacje i doskonalić ich własne praktyki dydaktyczne.

>>> Ramy
Koncentrując się na
debatach typu oksfordzkiego jako ramach
metodologicznych i
pedagogicznych,
ODYSSEY wysunął na
pierwszy plan perspektywę społeczno-kulturową,
pogłębiając zrozumienie
roli interakcji społecznych
i rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych w procesie uczenia się przedmiotów przyrodniczych.
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ZAŁĄCZNIK
Y

ESTONIA

Szkoła Merivälja
Hekitee 16, Tallin, Estonia
W szkole Merivälja jest prawie 600 uczniów. Nasza
szkoła włączyła podstawy projektów do naszego
programu nauczania. Nasi uczniowie są bardzo
wszechstronni i bardzo zmotywowani do
poznawania nowych faktów na różne tematy.
Opinia nauczyciela o projekcie: Projekt był bardzo
interesujący i wymagał nauki z punktu widzenia
nauczyciela. Uczniowie, zwłaszcza klas dziewiątych,
byli bardzo zainteresowani debatowaniem i tym, co
może im to dać w sensie umiejętności społecznych.
https://meripohi.edu.ee/et

Gimnazjum w Tallinie (Tallinn Mustamäe
Humanitaar gymnasium)
A. H. Tammsaare tee 145, Tallin, Estonia
Gimnazjum Mustamäe Humanitaar w Tallinie jest
szkołą immersyjną, w której uczy się prawie 900
uczniów, których językiem ojczystym jest rosyjski.
W 2020 r. szkoła obchodziła 50-lecie istnienia.
Mottem szkoły jest „Przyszłość jest w moich rękach”.
Główne wartości szkoły to odpowiedzialność,
otwartość, współpraca i poczucie sukcesu.

>>> Umiejętności logiczne
Projekt jest interesujący, ponieważ
rozwija umiejętności logicznego
myślenia, analizy i wyciągania
wniosków.

Opinia nauczyciela o projekcie: Projekt jest
interesujący, ponieważ rozwija umiejętności
logicznego myślenia, analizy i wyciągania wniosków.
ODYSSEY: Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM
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>>> Różne punkty widzenia

Uczniowie zdobywają umiejętności debatowania na

Materiały projektowe pozwalają
uczniom na samodzielną pracę,
zapoznanie się z różnymi punktami widzenia i wypracowanie
własnej opinii.

https://www.tallinn.ee/mhum/

ważne społecznie tematy.

Veski 5, Põltsamaa, Estonia
Gimnazjum koedukacyjne Põltsamaa ma 102 lata
i uczy się w nim około 685 uczniów. Mottem szkoły
jest bycie „Mistrzami tworzenia kompetencji”.
Jesteśmy proaktywni, przedsiębiorczy i otwarci na
innowacje. Szkoła została nagrodzona srebrną
nagrodą jako szkoła przedsiębiorcza. Od 2015 roku
uczniowie mogą wybrać cyberobronę jako kierunek
kształcenia w liceum.

>>> Pakiety edukacyjne
Materiały projektowe są bardzo
szczegółowe, a młodsi uczniowie
są zainteresowani udziałem.

Opinia nauczyciela o projekcie: W trakcie realizacji
projektu uczniowie zapoznali się z formułą debaty
argumentacyjnej, nauczyli się układać argumenty
i wykorzystywać je w debacie. Materiały projektowe
pozwalają uczniom na samodzielną pracę,
zapoznanie się z różnymi punktami widzenia i wypracowanie własnej opinii. Debata jest okazją do
zainteresowania uczniów przedmiotami STEM.
https://poltsamaa.edu.ee/et

Tabivere Middle School
Hariduse 1, Tabivere, Estonia
W Gimnazjum Tabivere uczy się 140 uczniów.
Mottem szkoły jest: „Spełnianie marzeń zaczyna się
w domowej szkole”. Szkołę Tabivere otwarto w 1973
roku z 8 klasami. Z dumą możemy powiedzieć, że
w tym roku szkolnym mamy zupełnie nowy
budynek szkolny.
Opinia nauczyciela o projekcie: Materiały
projektowe są bardzo szczegółowe, a młodsi ucznio66
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wie są zainteresowani udziałem. Miejmy nadzieję, że
będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, aby się
przygotować.
tabivere.edu.ee

Gimnazjum Tartu Tamme
Nooruse 9, Tartu, Estonia
Tamme Gymnasium obchodziło w zeszłym roku
100-lecie istnienia. Ma około 500 uczniów w wieku
16-19 lat. Tamme Gymnasium słynie w Tartu ze
swojej specjalizacji w naukach przyrodniczych
(w szczególności biologii i medycynie). Mottem
naszej szkoły jest tekst estońskiej poetki Anny
Haavy, który można tłumaczyć jako „Nie chcemy
stać się cichą, zapomnianą stroną w podręcznikach
do historii”.

>>> Tematy debat
Uczniowie wykazywali zainteresowanie tematami debaty i kilkakrotnie debata stawała się gorącym sporem.

https://tammegymnaasium.ee/

Szkoła Podstawowa Lümanda
Lümandaküla, Saaremaa vald 93301, Estonia
Nasza szkoła ma 125 lat; nie jest duża. Szkoła ma
około 70 uczniów. Mottem naszej szkoły jest „Z rozsądkiem i sumieniem”.
Opinia nauczyciela o projekcie: Uczniowie, którzy
biorą udział w debacie, są w stanie lepiej napisać
rozprawkę, dodać konkretne przykłady i odnieść się
do tego, czego się nauczyli. Oprócz debaty
wykorzystałem materiały dydaktyczne, aby uczynić
lekcje bardziej interesującymi.

>>> Lekcje
Oprócz debaty wykorzystałem
materiały dydaktyczne, aby
uczynić lekcje bardziej interesującymi.

https://lymanda.edu.ee/
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GRECJA

II Liceum Ogólnokształcące
Kallithea, Ateny
21 Megaloupoleos, Kremoustr.,
Kallithea, Grecja
W latach 1979-1980 II Liceum Ogólnokształcące
w Kallithei działało jako szkoła mieszana. Wcześniej,
od 1964 do 1979 roku, uczniami byli tylko chłopcy.
Jeszcze wcześniej była to Szkoła Handlowa, a następnie Gimnazjum Ekonomiczne.
Opinia nauczyciela o projekcie: To było
bezprecedensowe doświadczenie. Do tej pory
przedmioty ścisłe ograniczały się do ćwiczeń i eksperymentów. W tym roku stały się tematem dyskusji.
Dzieci okazywały duże zainteresowanie.
http://2lyk-kallith.att.sch.gr/

VI Liceum Ogólnokształcące
Kallithea, Ateny
Socratous 222, ul. Lysikratous,
17673 Kallithea, Grecja
Nasza szkoła powstała w 1989 roku i od tego czasu
jest ośrodkiem wiedzy, kultury i lekkoatletyki z licznymi wyróżnieniami wynikającymi z wysiłku
wszystkich, nauczycieli, rodziców i uczniów. Liczy
około 250 uczniów i 25 nauczycieli i mieści się
w pięknym budynku z ogrodem. Motto naszej szkoły
to werset greckiego poety narodowego Dionysiosa
68
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Solomosa: „Oczy mojej duszy, zawsze otwarte,
zawsze bezsenne!”.
Opinia nauczyciela o projekcie: Ten program
nauczył nas wiele o nauce w sposób uproszczony,
dostosowany do wcześniejszej wiedzy uczniów, dając
im szansę przećwiczenia debat na bardzo
interesujące tematy. Jesteśmy głęboko przekonani, że
ten program dał im motywację do rozwoju jako
aktywnych obywateli i do dalszych badań
naukowych. Poprzez międzyszkolne konkursy
organizowane dla uczniów klas III liceum,
zawodnicy zapoznawali się z wystąpieniami
publicznymi i otrzymywali przychylne recenzje
starszych uczniów. Inna praktyka polegała na
umieszczeniu części wydrukowanych materiałów na
szkolnej tablicy ogłoszeń, co umożliwiło wszystkim
uczniom zapoznanie się z programem.
http://6lyk-kallith.att.sch.gr/autosch/joomla15/
https://lykeio6o.blogspot.com/

>>> Dostosowanie do

wiedzy uczniów

Ten program nauczył nas wiele
o nauce w sposób uproszczony,
dostosowany do wcześniejszej
wiedzy uczniów.

LII Liceum Ogólnokształcące
w Atenach
Tripoleos 1-5, Ateny, Grecja
LII Liceum Ogólnokształcące w Atenach znajduje się
na wzgórzu Ippias Kolonos, w historycznej części
najstarszej dzielnicy Aten. Szkoła została
początkowo założona (z sześcioma klasami) jako
mieszane gimnazjum w Kolonos (kiedy większość
greckich szkół w dużych miastach stanowiły szkoły
męskie lub żeńskie). W 1979 roku zmieniono jej
nazwę na LII Liceum w Atenach i gimnazjum.
W 2004 roku, po igrzyskach olimpijskich w Atenach,
rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły, który
został zainaugurowany w 2006 roku. Szkoła słynie
z doskonałych wyników sportowych i wyróżnień
uczniów.

>>> Charakter projektu
Szczególny charakter projektu
i inspirujące prowadzenie debat
wywarły na uczniach wrażenie.

Opinia nauczycieli o projekcie: Pinelopi Karala:
Projekt przedstawia wiele zagadnień, które
reprezentują współczesne trendy badań naukowych.
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To jest powód, dla którego zainteresowanie uczniów
rośnie. Odniosłam wrażenie, że początkowy
harmonogram był zbyt „ciężki”, zwłaszcza dla
uczniów Liceum, ponieważ po pierwsze, niełatwo
angażują się w projekty, a po drugie, nie mają czasu
na zajęcia pozalekcyjne.
Andrikopoulou, Eftstathia: Ten rok szkolny był
niezwykle trudny ze względu na COVID-19 i nie
pozwolił nam ukończyć projektu. Rzeczywiście,
wielorakie obowiązki uczniów Liceum nie dają im
szansy uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych
w celu realizacji projektu w bardziej zorganizowany
sposób. Mimo to szczególny charakter projektu i inspirujące prowadzenie debat wywarły na uczniach
wrażenie. Dzięki temu z łatwością zrozumieli zasady
i pomimo trudności uczestniczyli w debacie
konkursowej online.

http://52lyk-athin.att.sch.gr

Liceum Ogólnokształcące Filothei
ul. Papaflessa 15, Filothei / Attyka, Grecja
Geniko Lyceum of Filothei to grecka publiczna
szkoła średnia obsługująca podmiejską społeczność
Filothei. Nasza szkoła oferuje nie tylko szczegółowy
grecki program nauczania, ale także wychodzi poza
ramy, aby zapewnić uczniom opiekuńcze i kreatywne środowisko. Geniko Lyceum of Filothei ma
obecnie 20 nauczycieli ze wszystkich trzech klas
liceum, klas 10–12, a klasy kończące mają 82
uczniów.
Oprócz
zapewniania
wspólnych
podstawowych kursów przygotowawczych, nasi
licealiści muszą wybrać jeden z czterech profili
odnoszących się do ich przyszłych planów przyjęcia
na uniwersytet. To właśnie w tym obszarze
specjalizacji są w stanie zagłębić się w program
„zaawansowanego stażu”, który przygotowuje ich na
wysokim poziomie w określonym kierunku studiów.
W latach 2013-2018 szkoła zdobyła ponad 200
nagród w literaturze, debatach, STEM, sztuce,
sporcie, muzyce oraz innych lokalnych i światowych
konkursach licealnych.
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Pełna lista nagród dostępna jest na stronie
www.lykfilot.gr

>>> Logika
Uczniowie mieli okazję dogłębnego
przestudiowania logiki debat naukowych poprzez reprezentatywne
tematy naszych czasów.

lykfilot@sch.gr

Szkoła Ionios
14 Louki Akrita, Filothei 15234, Grecja
Szkoła Ionios to prywatna szkoła założona w 1908
roku w Atenach przez Konstantinosa Kavalieratosa,
nauczyciela z Kefalonii, jako wzorcowa „Szkoła dla
młodych Greków”. W 1961 roku szkoła przeniosła
się do Filothei, a w 1981 utworzyła drugą jednostkę
szkolną w Maroussi. Działa nieprzerwanie pod
kierownictwem potomków założyciela. Obecnie
składa się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Maroussi oraz szkoły podstawowej,
gimnazjum, liceum i International Baccalaureate
Diploma Programme w Filothei.
Opinia nauczycieli o projekcie: Kapriel Atamian:
Myślę, że wszyscy uczestnicy (nauczyciele i uczniowie) byli bardzo zadowoleni z udziału w tym
projekcie. Pozytywne wrażenia dla nas wszystkich!
Projekt musi zostać powtórzony również w przyszłym roku.
Μanolis Polychronides: Projekt był nowatorski,
dobrze zorganizowany, z doskonałym materiałem
i godnymi partnerami naukowymi. Uczniowie uznali
tematy za interesujące, aktualne i ważne i chętnie się
w nie angażowali. Mamy nadzieję, że ten program
będzie kontynuowany w przyszłym roku w większej
liczbie szkół.

>>> Doskonałe materiały
Projekt był nowatorski, dobrze
zorganizowany, z doskonałym
materiałem i godnymi partnerami
naukowymi.

www.ionios.gr
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Prywatne Liceum Politropi Harmonia
Socratous 65, Dasos Haidariou, Ateny, Grecja
Nasza szkoła Polytropi Armonia została założona
w roku szkolnym 2005/2006 w Dasos Haidariou (las
obszaru Haidari) w Atenach. Cechą wyróżniającą
jest pasja i chęć zdobywania wiedzy zarówno przez
pedagogów, jak i uczniów. Wiedza jako siła i jako
źródło wartości moralnych. Nasi uczniowie odnieśli
znaczące sukcesy w różnych konkursach i egzaminach wstępnych na uczelnie. Mottem naszej
szkoły jest werset napisany przez poetę Odyseasa
Elytisa: Jeśli nie masz choćby jednej stopy od ziemi,
nigdy nie będziesz w stanie na niej stanąć.

>>> Rywalizacja
Zauważyliśmy, że uczniowie
najbardziej lubią element
rywalizacji, podczas którego
„krzyżują miecze”.

Opinia nauczyciela o projekcie: Dzieci pokochały
nasz program, o czym świadczy ich entuzjazm
podczas naszych regularnych spotkań lekcyjnych
w każdy czwartek. Uczniowie współpracują, z zainteresowaniem studiują odpowiedni materiał i osobiście wyszukują informacje w Internecie, aby
zbudować swoją strategię debatowania i argumentowania. Zauważyliśmy, że najbardziej lubią
element rywalizacji, podczas którego „krzyżują
miecze” i formułują argumenty oparte na dowodach,
aby przekonać jury. Braliśmy udział w dwóch
towarzyskich konkursach z innymi szkołami, które
bardzo im się spodobały. Niestety obecna pandemia
zamknęła nam drzwi i chociaż utrzymujemy kontakt
online, entuzjazm nieco się zmniejszył. Jednak gdy
znów się spotkamy, wystartujemy z miejsca, w którym byliśmy.
http://politropiarmonia.gr

École Franco-Hellénique
du Pirée Saint-Paul Delasalle
Xarilaou Trikoupi 36, Pireus, Attyka, Grecja
Nasza szkoła, która została założona w 1893 roku,
funkcjonuje jako szkoła średnia. Liczy około 420
uczniów i należy do wielkiej rodziny Lasallian
Institutes. Założyciel Instytutu Braci Szkół
Chrześcijańskich, John Baptist de La Salle, położył
72

ODYSSEY: Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM

podwaliny pod działalność edukacyjną, która trwa
do dziś, stawiając na pierwszym miejscu uczniów
i wielopoziomowy rozwój ich osobowości.
Wyróżnienia naszej szkoły i innowacyjne programy
są
różnorodne,
zarówno
na
poziomie
intelektualnym, jak i sportowym. Nasza miłość do
naszych uczniów i innych ludzi jest podstawową
cechą, która wyróżnia całą społeczność edukacyjną
Instytutów Lasallian.

>>> Aktualne zagadnienia
Jest to niezwykle ciekawy program,
związany z różnymi i aktualnymi
zagadnieniami.

Opinia nauczyciela o projekcie: Jest to niezwykle
ciekawy program, związany z różnymi i aktualnymi
zagadnieniami. Nasi uczniowie byli bardzo
entuzjastyczni i głęboko zaangażowani.
www.saintpaul-delasalle.gr

Gimnazjum nr 13 w Atenach
Voutsina 10, Damagitou, Ateny, Grecja
Nasza szkoła powstała w 1933 roku i ma około 300
uczniów. Chociaż należy do centralnego sektora
edukacyjnego Aten, znajduje się bardzo blisko
gminy Ymittos, obszaru z dużą liczbą wolnych
przestrzeni. W naszej szkole odbywa się wiele
programów edukacyjnych z takich dziedzin jak
nauka, historia i sztuki piękne.
Opinia nauczyciela o projekcie: W programie
ODYSSEY dzieci uczestniczą w zajęciach z zakresu
działów nauki, które znajdują zastosowanie w życiu
codziennym. Dzieci są wprowadzane w ważne
tematy, które zajmują ludzi lokalnie i globalnie.
Można powiedzieć, że program ten przyczynia się do
szkolenia odpowiedzialnych obywateli.
http://13gym-athin.att.sch.gr/autosch/joomla15/

>>> Nauki stosowane
W programie ODYSSEY dzieci
uczestniczą w zajęciach z zakresu
działów nauki, które znajdują
zastosowanie w życiu codziennym.
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LIII Liceum Ogólnokształcące
w Atenach
Grammou 23, 10443, Ateny, Grecja
LIII Liceum Ateńskie powstało z połączenia dwóch
publicznych szkół ogólnokształcących, które zostały
założone w latach 80. Obecnie jest około 300
uczniów i 30 nauczycieli. W ciągu ostatnich lat
opracowaliśmy wiele zajęć pozalekcyjnych na
poziomie krajowym (np. Programy środowiskowe,
kulturalne, zdrowotne), a także na poziomie
europejskim (Erasmus+), dających uczniom i nauczycielom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności, tworząc jednocześnie bardziej atrakcyjne
środowisko uczenia się.

>>> Tematy
Tematy są ciekawe, a comiesięczna
zmiana tematu daje możliwość
wzbogacenia wiedzy większej
liczbie uczniów.

Opinia nauczyciela o projekcie: Ogólne wrażenie jest
pozytywne, a zaangażowanie uczniów satysfakcjonujące. Tematy są ciekawe, a comiesięczna zmiana
tematu daje możliwość wzbogacenia wiedzy większej
liczbie uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami.

http://53lyk-athin.att.sch.gr/

Gimnazjum nr 7 w Ilioupoli
Pousoulidou 18, Ilioupoli, Grecja
VII Gimnazjum Ilioupolis znajduje się w centralnej
części miasta, w pobliżu gór Ymittos. Obiekty
szkolne są nowoczesne, z tablicą multimedialną
w klasie matematyki, laboratorium naukowym i dużym dziedzińcem. Celem podejścia i programów
nauczania jest partycypacja z szacunkiem wśród
nauczycieli i uczniów. Dając priorytet krytycznemu
myśleniu, kultywujemy nowoczesne środowisko
wiedzy.
Opinia nauczyciela o projekcie: Program ODYSSEY
charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do
wiedzy
i
nauczania.
Umożliwia
uczniom
angażowanie się w sprawy naukowe dotyczące

74

ODYSSEY: Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM

społeczeństwa. Wystąpienia publiczne, struktura
argumentacji w połączeniu z naukowym podejściem
do wszystkich spraw umożliwiły rozwój zarówno
uczniom, jak i nauczycielom. Naszemu zespołowi
udało się pokonać wszelkie trudności związane
z brakiem wiedzy naukowej, zachowując jednocześnie swój entuzjazm.

>>> Zaangażowanie
Projekt ODYSSEY umożliwia
uczniom angażowanie się
w sprawy naukowe dotyczące
społeczeństwa.

http://7gym-ilioup.att.sch.gr/

IV Liceum Ogólnokształcące,
Lamia
Pardali 4, Lamia, Grecja
IV Liceum w Lamii znajduje się w cichej okolicy
w północnej części Lamii. Obecny budynek to
nowoczesny kompleks szkolny, w skład którego
wchodzi 18 przestronnych sal lekcyjnych, dwie
w pełni wyposażone pracownie komputerowe, trzy
nowoczesne laboratoria fizyczne, biblioteka z aktualnymi zasobami, siłownia oraz zewnętrzne obiekty
sportowe (boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki itp.). W roku akademickim 2019/2020
uczęszczało do nas około 362 uczniów, a uczyło 30
nauczycieli. Wszyscy uczniowie mają wysokie cele
naukowe i ciężko pracują, aby je osiągnąć.
Większości z nich udaje się dostać na wybrane przez
siebie uczelnie. Oprócz wyników w szkole wielu
z nich ma różne zainteresowania pozalekcyjne i bierze udział w ogólnopolskich konkursach (matematyka, chemia, sport itp.).

>>> Perswazja
Uczniowie rozumieli podstawowe
pojęcia sztuki mowy, nauczyli się
technik perswazji.

Opinia nauczyciela o projekcie: Uczniowie rozumieli
podstawowe pojęcia sztuki mowy, nauczyli się technik
perswazji, poczuli siłę swojej mowy. Ponadto zyskali
większą pewność siebie, nauczyli się współpracować,
zdawać sobie sprawę z wagi badań i informacji oraz
rozwijać zdolności abstrakcyjne i syntetyczne. Tak więc,
po zaangażowaniu uczniów w projekt, ogólne wrażenie
programu było pozytywne i absolutnie satysfakcjonujące.
www.4lyk-lamias.fth.sch.gr
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POLSKA

Szkoła Podstawowa nr 199
Elsnera 8, Łódź

>>> Program
Program przemyślany, bardzo
dobrze przygotowany. Wsparcie
nauczycieli przez prowadzących
nieocenione.

W szkole jest wiele innowacyjnych działań i projektów. Szkoła uzyskała szereg certyfikatów, m.in.
Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Innowacyjna,
Szkoła z Klasą, Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją
itp.
Opinia nauczyciela o projekcie: Projekt bardzo
przydatny dla uczniów, którzy uczą się trudnej sztuki
argumentacji. Ważnym aspektem była również
nauka wypowiadania się na forum, a część uczniów
uwierzyła we własne siły. Program przemyślany,
bardzo dobrze przygotowany. Wsparcie nauczycieli
przez prowadzących nieocenione.
http://www.sp199.edu.lodz.pl/

XIV Liceum Ogólnokształcące
z oddziałami dwujęzycznymi
im. Mikołaja Kopernika

>>> Pewność siebie
Uczniowie zyskali wiedzę,
swobodę wypowiedzi oraz
pewność siebie.
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Wejherowska 55, Gdynia
Szkoła, która koncentruje się głównie na nauce
języków obcych, matematyce i naukach ścisłych.
Przyjazna uczniom o wielu zainteresowaniach.
Mottem szkoły jest łacińska maksyma „per aspera ad
astra”, czyli przez trudy do sukcesu.
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Opinia nauczyciela o projekcie: Uczniowie zyskali
wiedzę, swobodę wypowiedzi oraz pewność siebie.
Nauczyli się pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł,
zwłaszcza ze źródeł naukowych anglojęzycznych (bo
to grupa dwujęzyczna).
xivlo.pl

Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen.
Stanisława Taczaka w Poznaniu
Druskienicka 32, 60-476 Poznań
Szkoła nosi imię generała St. Taczaka, inżyniera
chemika, specjalisty od węgla. Podążając za nim
rozwijane są talenty i umiejętności uczniów. Kadra
jest doświadczona, a studenci bystrzy i odważni.
Bierzemy udział w wielu projektach, działaniach
i konkursach. Dzięki współpracy z lokalną
społecznością pozyskaliśmy środki na warsztaty
i obiekty sportowe z Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego.
Opinia nauczyciela o projekcie: Projekt rewelacyjnie
przygotowany - profesjonalne materiały, ciekawe
spotkania z naukowcami, interesujące webinaria.
Pozwala rozwinąć kompetencje miękkie uczniom.
Daje dużo satysfakcji i pozwala się rozwijać drużynie
i jej trenerowi.

>>> Spotkania z naukowcami
Projekt rewelacyjnie przygotowany
- profesjonalne materiały, ciekawe
spotkania z naukowcami, interesujące webinaria.

https://www.Facebook.com/SP62Poznan
http://szkolapodstawowa62.pl/

IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej
Hoża 88, Warszawa
Szkoła, w której każdy może rozwijać swoje pasje
(w tym debaty), a także dalej uczyć się w fantastycznej atmosferze edukacyjnej.

>>> Możliwości
Wspaniała okazja do
debat o przedmiotach
ścisłych.
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Opinia nauczyciela o projekcie: Wspaniała okazja do
debat o przedmiotach ścisłych. Rozwijające
materiały. Bardzo wartościowy projekt.
www.hoffmanowa.pl

IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie
Zbaraska 1, 04-014 Warszawa

>>> Współpraca
Projekt ODYSSEY przyczynia się do
zwiększenia zainteresowania
przedmiotami przyrodniczymi oraz
uczy odpowiedzialności i współpracy w grupie.

Szkoła została założona w listopadzie 1944 r. przez
jej Patronów - powstańców warszawskich. Staramy
się kultywować tradycję, przybliżając historię
powstańców, organizując spotkania z naszymi
absolwentami, konkursy i gry terenowe. W procesie
nauczania staramy się być interdyscyplinarni i nowocześni. Uczniowie biorą udział w lekcjach
muzealnych, przedstawieniach teatralnych, seansach
kinowych i wycieczkach edukacyjnych. Od 2005
roku uczestniczymy w Programie GLOBE,
prowadząc badania hydrologiczne i atmosferyczne.
Chcemy, aby słuchacze przedmiotów ścisłych,
oprócz wiedzy teoretycznej, zdobyli praktyczne
umiejętności
podczas
badań
terenowych.
Współpracujemy z uczelniami i szkołami z Niemiec.
W szkole od wielu lat działa wolontariat, inicjując
wiele akcji charytatywnych.
Opinia nauczyciela o projekcie: Projekt wspaniale
rozwija wiele umiejętności uczniów, zarówno
merytorycznych, jak i retorycznych. Przyczynia się
do zwiększenia zainteresowania przedmiotami
przyrodniczymi oraz uczy odpowiedzialności
i współpracy w grupie. Obudowa merytoryczna
projektu (pakiety dla uczniów i nauczycieli,
webinaria) stanowią bezcenną pomoc dydaktyczną,
która bardzo dobrze wpisuje się w realizację treści
podstawy programowej z geografii. Materiały
dydaktyczne z tego projektu są wykorzystywane
w naszej szkole w pracy z uczniami w ramach
realizacji przedmiotów przyrodniczych, jak i na
godzinach wychowawczych.
https://lo19.pl
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I Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół nr 2 w Ełku
Sikorskiego 7, 19-300 Ełk
Szkoła liczy około 700 uczniów i 25 oddziałów, a jej
patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński. Należy do
Klubu Szkolnego UNICEF.
Opinia nauczyciela o projekcie: Ciekawy projekt,
przygotowany bardzo dobrze merytorycznie.
Interesujące wykłady.
https://www.zs2.elk.pl/

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
Kostrzewskiego 3, Gniezno
I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie jest najstarszym liceum w Gnieźnie o długiej i szlachetnej
historii. Historia szkoły sięga 1863 roku, kiedy
władze pruskie zgodziły się na utworzenie tzw.
Wyższej Szkoły Miejskiej dla Chłopców z językiem
wykładowym niemieckim, a trzy lata później szkoła
została upaństwowiona. Odtąd nosiła nazwę
Królewskiego Gimnazjum Gnieźnieńskiego. Władze
pruskie chciały stworzyć ze szkoły silny ośrodek
języka niemieckiego. Młodzież polska, wyrażając
sprzeciw wobec polityki germanizacyjnej, założyła
w 1894 r. podziemną organizację patriotyczną.
Pokłosiem jej działań był udział uczniów szkoły
w Powstaniu Wielkopolskim. O wysokim poziomie
edukacji w szkole świadczą kariery wielu
absolwentów, z których wielu zostało naukowcami,
sportowcami, działaczami niepodległościowymi itp.
Obecnie szkoła oferuje profile przyrodnicze,
humanistyczne i matematyczne. Uczniowie I Liceum
Ogólnokształcącego w Gnieźnie mają możliwość
nauki języków obcych, takich jak: angielski,
niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański, a także
włoski i łacina w ramach zajęć pozalekcyjnych.

>>> Pomysł
Bardzo ciekawy pomysł dotyczący
analizy problemów w otaczającym
nas świecie.
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Opinia nauczyciela o projekcie: Bardzo ciekawy
pomysł dotyczący analizy problemów w otaczającym
nas świecie. Bogate zasoby, które prowadzą opiekuna
zespołu przez prawidłowy przebieg procesu analizy.

www.1lo.gniezno.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Warszawie
Nowowiejska 37a, 02-010 Warszawa

>>> Konkurs debat
Sam turniej był unikatowym
doświadczeniem dla uczniów,
gdyż dotychczasowe turnieje,
w których brali udział, nie
odnosiły się do zagadnień
z zakresu nauk przyrodniczych.

XIV Liceum Ogólnokształcące z powodzeniem
kontynuuje chlubną tradycję Szkoły i pozostaje
w czołówce warszawskich szkół. Szkoła jest również
organizatorem Warszawskiej Ligi Debat.
Opinia nauczyciela o projekcie: Udział w projekcie
umożliwił uczniom poszerzenie swojej wiedzy w atrakcyjny sposób. Wszystkie udostępnione materiały
były bardzo dobrze opracowane i ułatwiły uczniom
przygotowanie się do turnieju debat. Sam turniej był
unikatowym doświadczeniem dla uczniów, gdyż
dotychczasowe turnieje, w których brali udział, nie
odnosiły się do zagadnień z zakresu nauk
przyrodniczych.
www.staszic.waw.pl

Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa
Morcinka w Tychach
Wejchertów 20, Tychy
Zespół Szkół nr 1 w Tychach (MORCINEK) to
szkoła o długoletniej tradycji; w tej placówce spotyka
się ciekawość uczniów i doświadczenie nauczycieli.
Umożliwia kształcenie w klasach liceów ogólno80
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kształcących, w tym mistrzostw sportowych i technikum. Od 2015 roku szkoła należy do zaszczytnego
grona Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Mottem
szkoły jest: „Nieważne kim jesteś, razem z nami
odkryjesz siebie”.
Opinia nauczyciela o projekcie: Debaty Odyssey, w
których braliśmy udział, są atrakcyjną formą
prezentacji treści z zakresu nauk przyrodniczych.
Umożliwiły rozwój uczniów (i nauczycieli).
Przygotowane przez organizatorów materiały
odznaczały się wyjątkową przejrzystością i użytecznością; z pewnością posłużą wielokrotnie
podczas edukacji geograficznej w naszej szkole.
https://zs1tychy.weebly.com
https://www.Facebook.com/Zespół-Szkół-nr-1-wTychach-262006320517261/

Niepubliczne Liceum Językowe
w Legionowie, Academy of the Future
Parkowa 27b, Legionowo
Szkoła proponuje wielowymiarową edukację oraz
kompleksowe przygotowanie do ubiegania się
o przyjęcie na prestiżowe polskie i zagraniczne
uczelnie w grupach o profilach: językowo – medycznym, językowo – ekonomicznym, językowo –
prawnym, językowo – naukowym, językowo –
sportowym. Szkoła kształci w oparciu o tutoring
w maksymalnie 18-osobowych klasach. Zapewnia
zajęcia z opiekunami naukowymi, spotkania z wybitnymi osobowościami ze świata nauki, sztuki i kultury, wyjazdy integracyjne i projektowe.

>>> Umiejętność

dyskutowania

Bardzo fajny program szkolący
umiejętność dyskusji, zdobywania wiedzy, kontaktów międzyszkolnych.

Opinia nauczyciela o projekcie: Bardzo fajny
program szkolący umiejętność dyskusji, zdobywania
wiedzy, kontaktów międzyszkolnych.
http://www.academyofthefuture.pl/
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Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma
z Rotterdamu w Poznaniu
Galileusza 14, Poznań

>>> Kompetencje

kluczowe

Projekt umożliwił rozwój
kompetencji kluczowych wśród
uczniów, szczególnie w zakresie
posługiwania się językiem
ojczystym.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu jest dobrą
szkołą osiedlową, otwartą na potrzeby środowiska.
Siódemka obejmuje opieką każde dziecko,
uwzględniając jego potrzeby, możliwości, sytuację
rodzinną i społeczną. Szkoła prowadzi wieloetapowe
zmiany kierunku rozwoju, podejmuje działania
innowacyjne i wprowadza nowatorskie metody
nauczania i wychowania.
Opinia nauczyciela o projekcie: Projekt umożliwił
rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów,
szczególnie w zakresie posługiwania się językiem
ojczystym. Otrzymane materiały szkoleniowe były
na wysokim poziomie i pozwoliły poszerzyć własną
wiedzę na temat współczesnych problemów
geograficznych.
https://sp7poz.nazwa.pl/nowa/

82

ODYSSEY: Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM

SERBIA

Szkoła Podstawowa nr 6
w Belgradzie
Milana Rakića 33, Belgrad
Szkoła oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych i klubów
dla uczniów, co w połączeniu z szeroką ofertą
edukacyjną stanowi dobrą podstawę do dalszej
edukacji. Uczniowie VI Belgradzkiego Liceum
regularnie plasują się w czołówce pod względem
rekrutacji na uniwersytety, a wielu z nich osiągnęło
znaczące wyniki w swoim zawodzie. Szkoła wspiera
swobodne myślenie i działa zgodnie z najnowszymi
metodami nauczania i pedagogiki.
Opinia nauczyciela o projekcie: Ten projekt to
najlepsza rzecz, jaką realizowaliśmy w ciągu
ostatnich kilku lat. Mieliśmy okazję zrealizować
dokładnie to, czego brakowało w naszej praktyce
pedagogicznej - wystąpienia publiczne, konfrontacja
z różnymi punktami widzenia, argumentacja.
Chciałbym, żeby to miało szersze zastosowanie.

>>> Nadrabiamy braki
Mieliśmy okazję zrealizować
dokładnie to, czego brakowało
w naszej praktyce pedagogicznej.

http://vigimnazija.edu.rs/

Gimnazjum nr 6 w Belgradzie
Šejkina 21a, Belgrad
Szkoła znana jest z aktywnego udziału w życiu
lokalnej społeczności oraz licznych projektów orgaODYSSEY: Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM
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nizowanych przez rząd, samorządy i organizacje
pozarządowe. Doskonałe kluby artystyczne, takie jak
kreatywne pisanie, pomagają uczniom tej szkoły
osiągać doskonałe wyniki w krajowych konkursach.
Opinia nauczyciela o projekcie: Spodziewaliśmy się,
że będzie to kolejne szkolenie nauczycieli, które nie
wniesie wiele do naszej pracy, ale byliśmy
zaskoczeni, gdy okazało się, że to coś więcej niż
szkolenie. Szkolenie było bardzo przydatne,
podobnie jak wytyczne i współpraca projektowa jako
całość. Myślę, że wiele się nauczyliśmy, zarówno my,
jak i uczniowie.
www.sedmagimnazija.com

Gimnazjum nr 1 w Kragujevcu
Daničićeva 1, Kragujevac

>>> Dostaliśmy

więcej
Dostaliśmy znacznie
więcej, niż zainwestowaliśmy.

Jedna z najstarszych szkół średnich w Serbii,
powstała w ogniu walki o tożsamość narodową i niezależność serbskich instytucji edukacyjnych. Dlatego
w 2008 r. otrzymała status szkoły o szczególnym
znaczeniu ogólnokrajowym. Dzięki licznym
zajęciom pozaszkolnym i klubom szkoła ta prowadzi
trzy specjalistyczne programy dla utalentowanych
uczniów z matematyki, informatyki oraz biologii
i chemii. Na dziedzińcu szkolnym znajduje się park
naukowy z interaktywnymi obiektami umożliwiającymi wszystkim zainteresowanym uczniom
doskonalenie istniejącej i zdobywanie nowej wiedzy
z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych.
Opinia nauczyciela o projekcie: To był bardzo ważny
projekt i naprawdę nam się podobał. Choć system
edukacyjny nie pozostawia wiele miejsca na tego
typu działania, co utrudnia włączenie ich do
programu nauczania, w końcu wszystko się udało.
Dostaliśmy znacznie więcej, niż zainwestowaliśmy.
Teraz mamy do dyspozycji materiały dydaktyczne,
z których będziemy mogli korzystać w kolejnych
latach.
https://www.prvagimnazija.edu.rs/
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Szkoła Elektrotechniki im. Nikoli Tesli
w Belgradzie
Kraljice Natalije 31, Belgrad
Szkoła oferuje uczniom doskonałe wykształcenie
w zakresie elektrotechniki i informatyki. Została
nazwana na cześć wielkiego serbskiego wynalazcy
i fizyka Nikoli Tesli, który według jemu współczesnych wyprzedzał swoją wiedzą całe stulecie.
Wytrwałą i oddaną pracą oraz znaczącymi wynikami
w licznych konkursach uczniowie „Nikoli Tesli”
starają się należycie reprezentować szkołę i jej
patrona. Szkoła posiada dużą liczbę laboratoriów
i warsztatów do praktycznego nauczania, co czyni ją
najlepszą szkołą elektrotechniczną w Serbii.
Budynek, w którym mieści się „Nikola Tesla”, został
uznany za zabytek kultury w 1964 roku i ze względu
na swój wiek i wspaniałość jest chroniony prawem.
Opinia nauczyciela o projekcie: Projekt był bardzo
przydatny zarówno dla nas, jak i dla uczniów. Myślę,
że pomogło nam to poznać naszych uczniów w inny
sposób, w innym świetle. Chociaż byli
niezdecydowani i niepewni debaty, ponieważ nie byli
przyzwyczajeni do takich form nauczania,
konkurencja zmotywowała ich do znalezienia
najlepszych argumentów, aby pokonać przeciwną
drużynę. W ten sposób poprawili swoje umiejętności
prezentacji i argumentacji.

>>> W inny sposób
Myślę, że pomogło nam to poznać
naszych uczniów w inny sposób,
w innym świetle.

http://www.teslabg.edu.rs/

Gimnazjum "Svetozar Markowic"
Branka Radičevića 2, Niš
Liceum zostało nazwane na cześć serbskiego krytyka
literackiego, filozofa i działacza politycznego drugiej
połowy XX wieku, Svetozara Markovicia. Misja
szkoły opiera się na zaangażowaniu w rozwój
i kształcenie uczniów gotowych do myślenia bez
uprzedzeń, rozumienia innych i wnoszenia wkładu
w społeczeństwo, w którym żyją, aby tworzyć lepszy
ODYSSEY: Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM

85

>>> Organizacja
Projekt został przygotowany
i wykonany znakomicie, od
szkolenia po konkurs debat
i konferencję finałową.

świat. Na terenie kompleksu szkolnego znajduje się
wyjątkowy ogród botaniczny, nieoceniony jako „sala
lekcyjna na świeżym powietrzu”, który jest jednym
z ulubionych miejsc zarówno uczniów, jak i nauczycieli tej szkoły.
Opinia nauczyciela o projekcie: Projekt został
przygotowany i wykonany znakomicie, od szkolenia
po konkurs debat i konferencję finałową. Jeśli chodzi
o jego wdrażanie w nauczaniu, debata naprawdę
zdołała „wstrząsnąć” moimi uczniami i zaangażować
ich w nauczanie. Zaskoczyło mnie, że nawet
uczniowie preferujący nauki społeczne, którzy
tradycyjnie nie przepadają za fizyką, są bardzo
zmotywowani do dyskusji na tematy związane z fizyką.
https://gsm-nis.edu.rs/

Szkoła Podstawowa i Liceum „Petro
Kuzmjak”, Ruski Krstur
Rusinska 63, Ruski Krstur
Szkoła otrzymała imię Petra Kuzmjaka, pierwszego
wykształconego nauczyciela rusińskiego w okolicy.
Ponieważ szkoła znajduje się w gminie zamieszkanej
głównie przez ludność rusińską, nauczanie w szkole
podstawowej i średniej odbywa się w języku
rusińskim. Szkoła posiada również dobrze
wyposażony akademik z nowoczesną kuchnią, salą
do WF i zewnętrznym boiskiem sportowym. Oprócz
edukacji szkoła odgrywa ważną rolę w zachowaniu
języka i kultury rusińskiej, dlatego ma ogromne
znaczenie dla tej społeczności etnicznej w Serbii.

>>> Głębsze zainteresowania
Byłam pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo debata pomogła uczniom rozwinąć głębsze
zainteresowanie treścią kursu.

Opinia nauczyciela o projekcie: Byłam pod
ogromnym wrażeniem, jak bardzo debata pomogła
uczniom rozwinąć głębsze zainteresowanie treścią
kursu i dokładniej do niego podejść. Debata
pomogła im zrozumieć, jak i gdzie można
zastosować matematykę, ponieważ debatowali na
tematy związane z matematyką i innymi naukami
codziennymi. W następnych latach również
zastosuję to podejście do nauczania.
https://petrokuzmjak.com/sr/
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Szkoła Ekonomii i Handlu "Paja
Marganovic"
Oslobođenja 25, Pančevo
Szkoła specjalizuje się w nauczaniu przedmiotów
z zakresu ekonomii i handlu oraz usług. Szkoła
posiada szereg wyspecjalizowanych sal lekcyjnych do
praktycznego nauczania oraz oferuje zajęcia
pozalekcyjne i kluby z nauk przyrodniczych i społecznych. W ten sposób nauczyciele starają się
rozwijać zdolności twórcze, krytyczne myślenie
i wiedzę ogólną swoich uczniów, a także wiedzę
i umiejętności zawodowe.
Opinia nauczyciela o projekcie: Ten rodzaj
„gimnastyki umysłowej i werbalnej” dość mocno
poruszył uczniów. Nas, nauczycieli, też. Moi
uczniowie są przyzwyczajeni do „przetrawiania”
lekcji, których potem uczą się na pamięć, więc na
początku nie było im łatwo zająć się badaniami,
budowaniem argumentacji i przemówieniami
publicznymi. Ale z biegiem czasu udało im się
rozwinąć niezbędne umiejętności i, co najważniejsze,
myślę, że znacznie poprawili swoje umiejętności.
Chciałbym mieć w przyszłości więcej okazji do
„zabawy” z moimi uczniami w tak ciekawy i pożyteczny sposób.

>>> Gimnastyka umysłowa
Ten rodzaj „gimnastyki
umysłowej i werbalnej” dość
mocno poruszył uczniów.

https://www.ekosko.edu.rs/

XIV Gimnazjum w Belgradzie
Hadži-Prodanova 5, Belgrade
Ta szkoła jest jednym z najlepszych gimnazjów
w Serbii. Do tej szkoły uczęszczali jedni z najlepszych serbskich artystów, osobistości medialnych
i nau-kowców. Swój sukces przynajmniej częściowo
zawdzięczają znakomitym klubom i zajęciom
pozalekcyjnym, jakie oferuje szkoła. Uczniowie XIV
Gimnazjum w Belgradzie śpiewają w chórze,
uczestniczą w spektaklach i recitalach, studiują
językoznawstwo i katechezę, uczestniczą w debatach,
organizują wystawy plastyczne i charytatywne, robią
mydło, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. Ta
szkoła ma wieloletnią tradycję organizowania
i uczestniczenia w konkursach debat.
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>>> Możliwości
Chociaż w naszej szkole działa klub
dyskusyjny, nie mieliśmy okazji
debatować na tematy ścisłe, ani
używać debaty jako formy nauczania.

Opinia nauczyciela o projekcie: Chociaż w naszej
szkole działa klub dyskusyjny, nie mieliśmy okazji
debatować na tematy ścisłe, ani używać debaty jako
formy nauczania. Okazało się, że efekty realizacji
projektu były imponujące. Udało nam się
zaktywizować dużą liczbę uczniów, rozbudzić ich
zainteresowanie badaniami na tematy, które
normalnie nie byłyby dla nich tak atrakcyjne,
nauczyć ich dogłębnego zbadania aktualnego
problemu i wskazać im, że każde z ich twierdzeń
musi być poparte argumentami lub dowodami.
http://www.cetrnaestgim.edu.rs/

88

ODYSSEY: Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM

PRZYDATNE LINKI

ODYSSEY: Materiały edukacyjne
Materiały edukacyjne po angielsku
https://odyssey.igf.edu.pl/?page_id=345
Materiały edukacyjne po polsku
https://odyssey.igf.edu.pl/?page_id=348
Materiały edukacyjne po grecku
https://odyssey.igf.edu.pl/?page_id=357
Materiały edukacyjne po estońsku
https://odyssey.igf.edu.pl/?page_id=351
Materiały edukacyjne po serbsku
https://odyssey.igf.edu.pl/?page_id=354

ODYSSEY: Poradnik metodyczny dla nauczycieli
Wersje: angielska, polska, grecka, estońska i serbska
https://odyssey.igf.edu.pl/?page_id=210

Krajowe ramy metodyczne wdrażania projektu ODYSSEY w praktyce
szkolnej – poradnik dla nauczyciela
Wersje: angielska, polska, grecka, estońska i serbska
https://odyssey.igf.edu.pl/?page_id=210
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