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Чим займались школярі в суботу?
З нагоди міжнародного дня сім’ї Київське
відділення разом з Ліцеєм №100 «Поділ»
провели Відкритий дебатний турнір для
школярів «КУБОК ПОДОЛУ» за форматом
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 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
класу стали не лише наймолодшими
учасниками змагання, а й здобули Кубок
Подолу – перемогу над старшокласниками.
Переможницею стала команда «Легенда» у
складі Сердюкової Марини, 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 райдержадміністрації.
На думку голови Оргкомітету турніру Кіри
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 Ви граєте в 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, щоб
отримати нові враження. По-друге, для нових
знайомств. По-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 Назар
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З Днем дебатера, друже!
Як усе почалось?
Напевне ні для кого із вас не є таємницею, що
кожного року вся дебатна спільнота з
нетерпінням чекає на кінець травня, щоб
відсвяткувати велике свято. А ось і ні, це не
останній дзвоник та навіть не день славетного
міста Києва. Це свято порівняно нове і
святкується воно переважно поки що у досить
вузькому, але міцному та дружньому колі
друзів–дебатерів. Проте, враховуючи юний вік
нашої організації, впевнені, що з часом це свято
стане національним:) Звичайно, ви вже
здогадалися, що мова йде про святкування Дня
дебатера.
Не будемо порушувати покладену у минулих
випусках традицію та розглянемо історію свого
"професійного" свята, адже гадаємо, що
дебатній спільноті буде цікаво дізнатись з чого
все починалось...
А зараз уявімо собі, що ми маємо машину
часу, за допомогою якої ми перенеслися у 27
травня 2007 року. Саме цього дня відбулося
установче засідання лідерів майбутньої ВМГО
«Дебатна Академія». Ініціативна група у складі
кільканадцяти чоловік на чолі з Олександрою
Матвійчук активно обговорювала майбутній
план розвитку поки що нової та нікому
невідомої молодіжної організації. Проте,
активність та завзятість учасників зробили свою
справу і дебати, мов магніт, почали притягувати
дедалі
більшу
кількість
інтелектуально
розвиненої та енергійної молоді.
Цікавим є той факт, що до того моменту,
коли ВМГО «Дебатна Академія» була офіційно
зареєстрована Міністерством юстиції України як
всеукраїнська молодіжна громадська організація
(а сталася ця подія у вересні 2007 року), вона
вже встигла реалізувати декілька досить
масштабних проектів. Це і є яскравим
підтвердженням того, що коли людей об’єднує
спільна благородна мета, для них немає
перепон.

Як святкували?
Думаю, що всім без виключення буде цікаво,
як же відсвяткували своє свято київські
дебатери?
Для особливо допитливих звітую, що
Київським
відділенням
ВМГО
"Дебатна
Академія" було організоване святкове чаювання
з нагоди такої значної події, як 2-річчя нашої
організації. На святкуванні неймовірно приємно
було бачити Президента Академії Олександру
Матвійчук та Президента Київського відділення
Академії Назарія Боярського, які весь вечір
підтримували святковий настрій та теплу Всім
учасника було надзвичайно приємно бачити на
святкуванні не тільки таких досвідчених
дебатерів
як
Кіра
Шиманська,
Юрій
Кострицький та ін., а й школярів-початківців,
що приєдналися до дебатного руху зовсім
недавно. Хлопці та дівчата насолоджувалися
смачною їжею та приємним спілкуванням з
друзями. Яскравих вражень та емоцій додали
ігри, в які грали дебатери.
На згадку про святкування учасники
виготовили
величезний
плакат
"ДЕНЬ
ДЕБАТЕРА-2009", на який кожен присутній
написав своє ім'я та прикріпив певну річ, яку він
асоціював із самим собою, а потім розповідав,
чому обрав саме її. Ця забава гра принесла не
лише позитивний заряд емоцій, а й допомогла
розкрити раніше відомих людей з іншої
сторони, краще пізнати оточуючих людей.
Доречі, плакат тепер висить в офісі ВМГО
"Дебатна Академія" для загального огляду:)
Хочеться подякувати організаторам за те, що
своїми зусиллями зробили вечір таким
чудесним, атмосферу затишною, а спілкування
приємним. Маємо надію, що у майбутньому ми
ще не один раз матимемо змогу відсвяткувати
своє «професійне» свято у такому ж
різноманітному, проте безмежно цікавому
колективі дебатерів!
Пила чай з дебатерами,
Світлана Роганова

Від щирого серця вітаємо дебатерів зі святом та бажаємо,
щоб ви отримували перемоги не лише на дебатних турнірах, а й у житті.
Йдіть по життєвому шляху, впевнено крокуючи до своєї мети,
долаючи всі труднощі та негаразди, ніколи не втрачаючи дебатний запал.
Та нехай з вами завжди будуть поруч люди, з якими ви б відчували себе єдиною
командою.
З повагою, Редколегія
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Дещо
про
дебати:
або різниця між
«чому» та «для чого»
27 травня 2009 року вже вдруге Україна
відзначала День дебатера. По закінченню двох
років, український дебатний рух має розставити
крапки над «і» та визначити для себе, що таке
«дебати».
Для
дебатерів,
насамперед,
це
інтелектуальний спорт, який захоплює азартом
(«дебатним
адреналіном»),
подорожами,
знайомствами, відкриттями, нагородами. З
іншого боку, кожен усвідомлює, що дебати це
інтерактивно-освітня методика, яка дозволяє
поглибити
знання,
розвинути
критичне
мислення, покращити риторичні здібності. Але
тільки невелика група дебатерів розуміє дебати,
як інструмент активізації молоді.
Чому це так
диференціація?

важливо?

Для

чого

ця

Люди, які утворюють ВМГО "Дебатна
Академія", віддають свій час, енергію, ресурси
не для того, щоб гіпотетичний Іван отримав
перше місце в гіпотетичному турнірі. А навіть
не стільки для того, щоб цей Іван дізнався
більше про біопаливо і навчився вільно
говорити рідною мовою.
Україні потрібна мода на якісно іншу молоду
людину. Байдуже в якій сфері. Розумну, яка вміє
самостійно робити висновки, відтак важко
піддається маніпуляціям. Небайдужу, яка вже не
може не помічати, як брудно на вулицях її
рідного міста. Активну, яка готова виконати
свій, хоч би і невеликий, обов’язок у сфері, в
якій вчиться (працює).
Рано чи пізно люди, життєві потреби яких не
обмежуються першими сходинками піраміди

Маслоу, починають шукати інструмент для
такої реалізації. Унікальність Дебатної Академії
в тому, що вона єдина в Україні популяризує як
такий інструмент - дебати. І разом з іншими
громадськими організаціями, які використовують для цього інші інструменти, ми вносимо
свій внесок у розбудову країни.
Наше завдання – відродити попит на розум.
Довести, що це важливіше, ніж майнове та
соціальне походження. Сформувати критичну
масу молодих людей, які матимуть своє власне
бачення на проблеми світу, який їх оточує. І
ґрунтуватимуть це бачення не на чужих словах,
не на газетних припущеннях, а на основі
власних широких знань та умовиводів.
Такі люди в різних сферах життя і зможуть
реалізувати ті зміни, які так необхідні Україні,
щоб стати дійсно незалежною від траншів МВФ,
політики сусідніх держав та процвітаючою.
А для цього потрібно водночас мало і багато.
Треба щоб кожна людина на своєму місці якісно
виконала свій обов’язок. Треба повернути
словам їх первісне значення: щоб мати була
матір’ю, лікар лікарем, робітник робітником,
політик політиком.
У нас немає бюджетів алкогольних компаній,
ми можемо утверджувати нашу ідею лише
своєю працею та результатами. А це зобов’язує.
Зобов’язує
кожного гіпотетичного Івана
критично придивитися до самого себе. Адже
зміна світу, починається із себе.
27 травня 2009 року вже вдруге Україна
відзначала День дебатера. Правильніше сказати,
тільки вдруге. І саме тому місце дебатерів серед
української молоді ще не визначене. Чи буде
українських дебатний рух обмеженим колом
любителів своєрідного аналогу «брейн-рингу»,
чи стане
засобом інтелектуалізації усього
молодіжного руху України.
Зараз ти разом із нами закладаєш відповідь на
це питання. І вибір за тобою.
п.с. а почати можна з якісної підготовки до
турнірів та із залученням до діяльності ВМГО
«Дебатна Академія»:)
Пояснювала різницю
Олександра Матвійчук
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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)

У цьому місяці вам не варто що-небудь
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☺
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)
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.

Діва (24.08 - 23.09)
Типові Діви протягом цього періоду можуть
повністю розраховувати на підказки власної
інтуїції в дебатах і у відносинах з дебатерами.
Особливу роль відіграватиме впевненість, тому
вірте в себе та перемогу своєї команди!

Терези (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 коханню, що таке 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 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 - 20.01)
Зараз ви можете завести серйозні знайомства
або розпочати нові серйозні взаємовідносини.
Придивіться уважно до нових знайомих –
можливо хтось із них ваш потенційний тіммейт?

Водолій (21.01 - 18.02)
Місяць принесе вам багато приватних розмов,
ділових зустрічей та телефонних перемовин.
Ви часом не задумали провести дебатний
турнір? (а то схожі «симптоми»☺) Вас
переповнює оптимізм, а тому не давайте багато
обіцянок, бо не зможете їх виконати.

Риби (19.02 - 20.03)
У цьому місяці зросте вірогідність
пристрасті до алкоголю, а тому пам’ятайте, що
вживати алкоголь на дебатних заходах
заборонено!
Очікується
активність
у
фінансовій сфері.

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

Світлана Роганова: м.т. 8-063-436-38-62,
e-mail: roganova90@mail.ru
Олександра Матвійчук: м.т. 8-067-969-47-40,
e-mail: avalaina@gmail.com
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