№3 Травень 2009 рік

Чим займались школярі в суботу?
З нагоди міжнародного дня сім’ї
сім’ Київське
відділення разом з Ліцеєм
іцеєм №100 «Поділ»
провели Відкритий дебатний турнір для
школярів «КУБОК ПОДОЛУ» за форматом
формато
Карла Поппера.
Він став логічним завершенням першого
етапу роботи Відділу з розвитку шкільних
дебатів при Київському відділенні ВМГО
«Дебатна Академія», під час якого проводився
ряд презентацій та налагоджувалась співпраця
з середніми навчальними закладами
закладам міста
Києва.
Турнір на тему «Батьки мають приділяти
більше уваги виховання дитини, аніж
забезпеченню її матеріального добробуту»
зібрав найбільшу кількість школярів Києва за
останні роки – 36 учнів з різних середніх
навчальних закладів міста. Найбільшою
несподіванкою турніру стало те, що учні 8-го
8
класу стали не лише наймолодшими
учасниками змагання, а й здобули Кубок
Подолу – перемогу над старшокласниками.
старшокл
Переможницею стала команда «Легенда» у
складі Сердюкової Марини,
и, Бондар Віталіни та
Тер-Аракерьянц Крістіни.
Гостями турніру були представники
Департаменту сімейної та гендерної політики
Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту,
та Подільської
кої райдержадміністрації.
На думку голови Оргкомітету турніру Кіри
Кір
Шиманської: «сучасні школярі не такі байдужі
й зациклені на матеріальних цінностях чи
комп’ютерах, як ми звикли вважати. Вони
набагато
розвиненіші,
ініціативніші
й
кмітливіші за попередні покоління, в них інше
мислення. Мені дуже подобається з ними
працювати. Важливо, щоб такі перспективні
особистості мали можливість розвиватися. Я
щаслива, що дебати їм в цьому якнайкраще
допомагають!»

На турнірі я мав змогу поспілкуватись з
деякими учасниками. Ось, що вони відповіли на
запитання «Навіщо
Навіщо Ви граєте в дебати
дебати?»:
Гаврилюк Роман (9 клас): «Я прийшов на
дебати, щоб навчитись висловлювати свої думки
та доносити їх до оточуючих так, щоб вони були
зрозумілими».
Романець Ярослава (8 клас): «По-перше,
«По
щоб
отримати нові враження. По
По-друге, для нових
знайомств. По-третє,
третє, щоб отримати новий
досвід».
Потрясаєв Олег (8 клас): «Щоб розширити
свій світогляд, покращити свою мову та вивчати
окремі теми, які ми розглядаємо на тренінгах».

Відвідав турнір Боярський Назарій

Афоризми О. Уайльда:

Як би не змінювалась мода в літературі, яку б
критику не отримувала
увала творчість Оскара
Уайльда у зв'язку зі зміною моралі та поглядів,
сама персона "Короля життя" чи "Людини"Людини
парадоксу" і його драматична доля завжди буде
цікавити суспільство.
Оскар Уайльд –людина, яка пізнала життя у
всій його різноманітності: він насолоджувався
витонченими насолодами
и і страждав під час
в’язничних тортур; він «купався» в оплесках
багатотисячної публіки і йому плювали в
обличчя на платформі залізничного вокзалу; він
жив серед розкоші і не мав коштів заплатити за
готель. Життя випробовувало його, проте він
продовжував сміятись
міятись і вражати всіх своїми
парадоксами, віршами, п’єсами, казками,
романом, поемами, есе…
Оскар Уайльд прославився неповторним
співрозмовником. Саме майстерність вести
розмову, чітко і дотепно формулювати свою
думку дали привід називати його "Людина"Людина
парадокс".
адокс". Не даремно ж, коли в Артура
Чемберлена (британський політик) журналісти
запитали, з ким би з будь-коли
коли існуючих людей
він хотів порозмовляти, пролунала відповідь:
"Звичайно, з Оскаром Уайльдом!"
Оскар Уайльд продовжує жити... Він готовий
відкрити Вам багатогранність свого таланту.
"Людина-парадокс"
парадокс" запрошує Вас на розмову
про красу і життя. І, повірте, йому є чим Вас
здивувати!!!
Цікаво – шукайте: www.wilde.su
Щирий шанувальник таланту Генія
Боярський Назарій

Єдине, про що людина ніколи
ні
не шкодує, - це
її помилки.
У наші дні люди всьому знають ціну, проте ні
чого не вміють цінувати.
Чоловіки одружуються, втомившись від
холостого життя, жінки виходять заміж з
цікавості. І тих, і інших очікує розчарування.
Ми намагаємось думати про інших добре
тільки тому, що боїмось за себе.
Релігія – модний сурогат віри.
Який сенс людині отримувати весь світ, якщо
вона втрачає власну душу?
Весь світ – сцена, проте вистава виходить
поганою, бо ролі роздані ду
дуже погано.
Досвід – це ім'я, яке кожний дає своїм
помилкам.
Той, хто розглядає справу з двох сторін,
зазвичай не бачить жодної.
Найміцніша основа для подружнього життя –
взаємне нерозуміння.
Песиміст, вибираючи між двома бідами,
обирає обидва.
Життя ніколи не буває справедливим. Для
більшості з нас так воно, мабуть, і краще.
Трагедія старості не в тому, що старієш, а в
тому, що залишаєшся молодим.
Всі співчувають нещастям своїх друзів, і
лише деякі радіють їх здобуткам.
Любов до себе – ось початок роману, яякий
триватиме все життя.
Пробачайте своїм ворогам – це найкращий
спосіб вивести їх з себе.
Істина перестає бути істиною, як тільки в неї
повірить більше, ніж одна людина.
Правда рідко буває чистою і ніколи не буває
простою.
Той, хто бажає повести народ за собою,
вимушений йти за натовпом.
Молитва повинна залишатись без відповіді,
інакше вона перестає бути молитвою і стає
перепискою.
У жінок просто вражаюча інтуїція. Вони
помічають все, окрім
крім очевидних речей.
Завжди грай чесно, коли всі козирі в тебе на
руках.
Бути самим собою – це поза.
Демократія є одурюванням народу за
допомогою народу заради блага народу.
Єдиний спосіб позбутися спокуси – піддатись
їй.

OFFоризми
оризми наших дебатерів
Агітація – це промивання мізків.
Я думаю, ви погоджуєтесь з цим, бо
ви ж не хочете, щоб вам промивали
їх?

В сім’ї витрати тільки
зростають… Повірте мені!
Антон Лук’яченко

Якщо усі плюнуть на
одного топ-менеджера,
менеджера, то він
потоне у цій «слюні».
Олексій Вербицький

Останнім часом я
змінюю тім-метів,
особливо хлопців, як
рукавички
Кіра Шиманська
Ми граємо по суті, а
не по юридичним
законам!
Олександр Купрієнко
Нормальні сім’ї
СНІДом не хворіють!
Віталій Голубчик

Як можна довести, щ
що
це сквіррел, якщо це
трюїзм.
Олексій Вербицький

Щоб дебатувалось легко!
На початку травня відбулась довгоочікувана
подія в дебатному русі України. А саме:
презентація посібника «Легкий старт для
дебатера» Боярського Назарія,, Президента
Київського відділення ВМГО «Дебатна
Академія». У посібнику автор розкриває суть,
особливості та правила Британського формату
парламентських дебатів (надалі – БФПД).
З цієї нагоди я і вирішила поспілкувати
спілкуватись з
Назаром.
Кіра: Назаре, існує багато матеріалів по
БФПД, а в чому особливість саме твого
посібника?
Назар: «Родзинка» даного посібника
полягає у тому, що він – це перша унікальна
спроба викладу БФПД у структурно-логічних
структурно
схемах. Водночас «Легкий старт для
дебатера» - це не теоретизована монографія, а
живий,
продиктований
практикою
та
необхідністю посібник.
Кіра: Звідки взялась ідея написання?
Назар: Під час проведення тренінгів я
зрозумів, що виклад правил в схемах значно

полегшує їх сприйняття, розуміння та
запам’ятовування дебатерами
дебатерами-початківцями. Я
прочитав
всю
наявну
літературу
літературу,
систематизував її та почав малювати схеми
схеми
Кіра: Які
кі подальші творчі плани?
Назар: По-перше,
перше, це переклад посібника на
російську та англійську мови і розміщення їх
електронних версій на сайті ВМГО «Дебатна
Академія». По-друге,
друге, написання наступної
книги!
Бесіду вела
Кіра Шиманська

Дебатний гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)

Місяць принесе нові плани та ідеї, які
можуть здатись не тільки перспективними, але
й досить фантастичними. Тому при побудові
кейсу зважте наскільки реальні ваші
пропозиції.

Телець

(21.04 - 20.05)
20.05

У цьому місяці вам не варто що-небудь
що
змінювати, тому не експериментуйте над
стилем дебатування, своєю зовнішністю і т.п.
Протягом місяця можуть змінитись життєві
пріоритети.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Чудовий місяць для навчання, розширення
кругозору та подорожей! Усе це й поєднують у
собі дебати, а тому – гайда на дебатні заходи
заходи
Чудово складатимуться відносини з друзями.

Раки (22.06 - 22.07)

Розташування планет посилить вашу
інтуїцію, тому не бійтесь слідувати своїм
інстинктам. Проте не варто занадто високо
оцінювати свої можливості та шанси на перше
місце в раунді.

Лев (23.07 - 23.08)

Терези (24.09
24.09 - 23.10)

Розташування планет може принести палке
кохання.. Важливо, щоб ці відносини зробили
вас щасливими, а для цього знадобляться
спільні інтереси. Тож вже починайте
розповідати своєму
єму коханню, що таке кейс
кейс

Скорпіон (24.10 - 22.11)

В цьому місяці ви можете проявити високу
активність у дебатуванні, особливо якщо
займетесь пошуком нової інформації. Також
з’явиться можливість для роману зі своїм тім
тіммейтом!

Стрілець (23.11 - 21.12)

Можливі вдалі поїздки на короткі відстані,
тому регіональні турніри та тренінги – це
ідеальний варіант у цьому місяці. Покращаться
відносини з протилежною статтю.

Козеріг (22.12
22.12 - 20.01)

Зараз ви можете завести серйозні
знайомства або розпочати нові се
серйозні
взаємовідносини. Придивіться уважно до
нових знайомих – можливо хтось із них ваш
потенційний тім-мейт?

Водолій (21.01 - 18.02)

Місяць принесе Левам ілюзії в особисті та
ділові взаємовідносини. У цей період
збільшиться довіра до партнера, при цьому
навіть у тому випадку, коли він чи вона будуть
вас обманювати. Добре відправитись в
подорож із близькою вам людиною.

Місяць
ісяць принесе вам багато
приватних
розмов, ділових зустрічей та тел
телефонних
перемовин. Ви часом не ззадумали провести
дебатний турнір? (аа то схожі «симптоми»)
«симптоми»
Вас переповнює оптимізм, а тому не давайте
багато обіцянок, бо не зможете їх виконати.

Діва (24.08 - 23.09)

Риби (19.02 - 20.03)

Типові Діви протягом цього періоду можуть
повністю
істю розраховувати на підказки власної
в
інтуїції в дебатах і у відносинах з дебатерами.
Особливу роль відіграватиме впевненість, тому
вірте в себе та перемогу своєї команди!

Над бюлетенем працювали:
Назарій Боярський
Кіра Шиманська

У цьому місяці зросте вірогідність
пристрасті до алкоголю, а тому пам’ятайте, що
вживати алкоголь на де
дебатних заходах
заборонено!
Очікується
активність
у
фінансовій сфері.

Контакти для зворотного зв’язку
зв’язку:
Наш e-mail: KyevPressCentr
KyevPressCentr@gmail.com

Назарій Боярський: м.т. 8-097
097-925-888-1,
e-mail: n.boyarskiy@gmail.com
Кіра Шиманська: м.т. 8-050-997
997-21-85,
e-mail: kira.shima
shima@gmail.com

