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prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy  

i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

zaprasza uczniów warszawskich szkół średnich 

do udziału w konkursie debat oksfordzkich pod tytułem 

„Dokąd idziesz, Europo?” 
Celem konkursu jest promowanie idei Unii Europejskiej wśród uczniów szkół średnich. Zagadnienia podejmowane 

podczas debat będą dotyczyły aktualnych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą, ważnych z punktu widzenia 

obywateli. Drużyny będą miały okazję dyskutować m.in. na temat korzyści płynących z uczestnictwa w strefie euro, 

potencjalnego rozszerzenia Unii Europejskiej, a także rozwoju wspólnego rynku, jak również stosunków Unii 

Europejskiej z innymi podmiotami stosunków międzynarodowych.  Uczestnicy przedstawią swoje stanowisko na 

temat kluczowych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą, jak również będą mieli okazję rozwinąć swoje 

umiejętności retoryczne  a także nabyć ważne doświadczenie związane z wystąpieniami publicznymi.   

Stronami debat będą zespoły składające się z 3 uczniów oraz nauczyciela, pełniącego nadzór merytoryczny nad 

argumentacją grupy. Konkurs składać się będzie z trzech etapów, w których udział weźmie łącznie osiem szkół 

średnich. Debaty ćwierćfinałowe odbędą się w dniach 8 – 9 listopada 2017 r. , natomiast półfinały oraz finał  

w dniu 1 grudnia 2017 roku. Wszystkie wydarzenia będą miały miejsce w Centrum Kreatywności Targowa.   

O zakwalifikowaniu drużyn do udziału konkursie, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Każda szkoła może 

wystawić do udziału w debatach tylko jeden zespół.  

Członkowie drużyny, która zwycięży w finałowej debacie, zostaną nagrodzeni wyjazdem studyjnym do Brukseli 

połączonym ze zwiedzaniem instytucji europejskich, zorganizowanym przez prof. dr hab. Danutę Hübner, Posłankę 

do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych.  

Zgłoszenia, zawierające wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz komplet podpisanych oświadczeń, należy przesyłać 

na adres e-mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl lub dostarczyć do siedziby Punktu Europe Direct – 

Warszawa w Centrum Przedsiębiorczości Smolna (ul. Smolna 4, pok. 014). Termin składania zgłoszeń upływa  

25 października 2017 r. Wszystkie szczegóły dotyczące debat oksfordzkich (regulamin, formularze i oświadczenia, 

tematyka ćwierćfinałowych debat, etc.) zamieszczone są na stronie internetowej: 

http://www.europedirect.um.warszawa.pl/.  

Zestawienie drużyn w pary oraz przydzielenie tematów konkretnym drużynom  odbędzie się na podstawie losowania  

w dniu 26 października 2017 r. Członkowie zakwalifikowanych drużyn uzyskają wszelkie stosowne informacje drogą 

elektroniczną.   
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