


Mówca/mówczyni opisuje na czym polega praca sportowca. Zwraca uwagę na ich 

rozpoznawalność i rolę autorytetu dla wielu ludzi. Tłumaczy, co oznacza „angażowanie się 

polityczne” (może podać przykład działania jakiegoś sportowca). Opisuje, czym jest sport - jakie 

wartości przekazuje (uniwersalność - każdy może uprawiać sport na równych zasadach). 

Wskazuje na dwóch aktorów debaty: sportowca, który angażuje się politycznie i społeczeństwo, 

które jest świadkiem zaangażowania. Zauważa problem debaty, jakim są konsekwencje 

politycznych działań sportowca. Zapowiada argumentację wskazującą, że lepiej by było gdyby 

sportowcy zaprzestali takich działań. 

„Sportowcy angażując się politycznie pozwalają na zanikanie jednej z unikalnych wartości 

sportu - uniwersalności. W pełnym politycznych podziałów świecie, sport jest jedną z niewielu 

aktywności, która łączy ludzi ponad podziałami (płci, pochodzenia, pieniędzy) w imię piękna 

czystej rywalizacji i wspólnej rozrywki. Daje to bezpieczną przestrzeń, w której ludzie różniący 

się od siebie mogą rozładować napięcie wynikające z codziennych trudności, odpocząć i nie 

martwić się koniecznością obrony swoich poglądów. Polityczne agitacje sportowców powodują, 

że do bezpiecznej przestrzeni sportowców i kibiców wkraczają: widmo politycznych dyskusji, 

napięcia między kibicami tej samej drużyny lub samymi sportowcami oraz konieczność 

myślenia o sprawach, które do tej pory sport pozwalał zostawiać za sobą. Ugodzenie w ideę 

uniwersalnego sportu jest więc bezdyskusyjną stratą dla ogromnej grupy ludzi, którzy sport 

cenią właśnie za nieobecność polityki.”

„Zauważmy, że do rozwiązania problemów nie wystarczy o nich mówić. Potrzebujemy 

rzetelnych danych, godnych zaufania analiz i wiarygodnych informacji na ich temat. Sportowcy 

nie są w stanie zagwarantować nam żadnej z tych trzech rzeczy. Oczywiście mogą sprawić, że

o problemie będzie głośno, ale do czego to doprowadzi? Przede wszystkim do narośnięcia wokół 

tematu mitów, wytworzenia się teorii spiskowych i wywołania w społeczeństwie emocji. Emocji 

związanych z wypowiedziami słynnego idola wielu osób, które wcale nie pomagają spojrzeń na 

problem trzeźwym, chłodnym okiem. Ważne problemy tego świata są zwykle niesamowicie 

skomplikowane i wypowiadanie się na ich temat wymaga wiedzy, treningu, doświadczenia

i wglądu w niuans. Sportowcy co do zasady nie posiadają tych cech, więc nawet jeśli są w stanie 

dać jakieś sprawie rozgłos lepiej byłoby żeby tego nie robili.”

Mówca/mówczyni analizuje, czy definicje obu stron były zgodne (np. czy dla oby angażowanie 

się polityczne sportowców oznaczało to samo). Porównuje charakterystyki sportowców, 

wykazując dlaczego to, co przedstawiła jego/jej drużyna było słuszniejsze. Przypomina jakich 

aktorów dotyczyła teza - czy obie drużyny wskazały na tych samych? Jeśli nie, to wyjaśnia 

dlaczego aktorzy podani przez jego/jej drużynę są ważniejsi dla debaty. Dokonuje „ważenia”, 

czyli uzasadnienia, które argumenty były ważniejsze. Przykładowo, wykorzystuje argument 

swojej drużyny o zagrożeniu dla idei sportu i zestawia go z argumentem drugiej drużyny, 

mówiącym o szansie jaką daje wykorzystanie grona kibiców, których mają sportowcy do 

szerzenia czegoś dobrego. Pokazuje, że zlikwidowanie zagrożenia jest ważnym działaniem (arg. 

propozycji), na czym skorzysta całe środowisko sportowe, a wykorzystanie sportowców do 

szerzenia idei (arg. opozycji) niesie za sobą ryzyko przekazywania niesprawdzonych informacji.





Najważniejszą korzyścią z uczestnictwa w zajęciach poświęconych

debatom oksfordzkim jest nauka krytycznego myślenia,

walki ze stresem i pracy w grupach.

Dzięki tym kompetencjom, będzie Ci dużo łatwiej osiągnąć sukcesy

w przyszłości.

To innowacyjny sposób na wzbogacenie i sprawdzenie wiedzy

Państwa podopiecznych.
















