
Kitokia pamoka: Debatai  

 

Debatai – žinių ir informacijos sisteminimas, argumentuota kalba, loginis mąstymas, būdas 

atskleisti save, kovos ringas, tolerantiškumo mokykla, dviejų komandų diskusija.    

 

Debatai - tai griežtai reglamentuotas problemų svarstymas, kuriam skiriamas ribotas laikas. 

Komanda kaupia ir analizuoja medžiagą, parenka svarius argumentus, pagrindžia juos pavyzdžiais 

ar kitais įrodymais, iš anksto stengiasi numatyti priešininkų poziciją ir paruošia strategiją, kaip ją 

atremti. 

 

Debatų esmė – atremti, t. y. paneigti priešininko argumentus ir atstatyti savo komandos 

argumentams padarytą žalą. Nepakanka  pasakyti – „mūsų priešininkai neteisūs”. Privalu nurodyti 

svarias priežastis, kodėl kitos komandos argumentai nėra įtikinami. Tai padaryti galima įvairiais 

būdais: atkreipti dėmesį į  oponentų daromas logikos klaidas arba pateikti pakankamai svarių 

pavyzdžių ir argumentų.  

 

Debatai – tai žodžių, minčių dvikova. Laimi nuosekliausia ir stipriausius argumentus pateikusi 

komanda. Mokinių debatų vertinimo kriterijai yra šie: svarūs argumentai, jų išsamus aiškinimas, 

parėmimas pavyzdžiais, faktais, statistika ir oratoriniai dalyvių įgūdžiai. Teisėjai kiekvieno 

komandos nario kalbą vertina taškais ir pasibaigus debatams paskelbia nugalėjusią komandą.  

 

Debatų dalyviai 

Vedantysis (vedantieji) 

I- oji komanda  

II-oji komanda 

Teisėjai  

 

Debatus galima organizuoti ir per istorijos ir per pilietiškumo pagrindų pamokas. Temas siūlo patys 

mokiniai. Pavyzdžiui mokiniai siūlė šias temas: 

 Lietuviai turėtų būti tolerantiškesni emigrantams 

 Ar reikia toleruoti rūkančius? 

 Ar mirties bausmė reikalinga Lietuvoje? 

 Ar verta legalizuoti narkotikus? 

 Ar Lietuvoje reikalinga visuotinė rinkimų teisė? 

 Ar demokratija geriau nei diktatūra? 

 Ar tikrai viduramžiai gūdūs ir niūrūs? 

 Kuris amžius XVI ar XVIII padarė didesnę įtaką tolesnei pasaulio raidai? 

 

AMG ugdymas. Debatų metu mokiniai mokomi ginti ir rasti argumentų nebūtinai tam teiginiui ar 

nuomonei, kuriam patys pritartų, bet mokomi ginti tą nuomonę, kurios komandos pusėje jie yra. 

Taip įsigilinama ir į  priešininko komandos argumentus, nes gina nebūtinai savo požiūrį, o požiūrį 

apskritai. Pamokos metu mokiniams formuojami viešojo kalbėjimo įgūdžiai. 

 

 

 

 



Debatų eiga. Trumpas aprašas 

Demokratiškai balsuodami išrenkame vieną, mokiniams labiausiai priimtiną ir įdomiausią temą. 

Klasėje paskiriu du mokinius, kurie vadovaus komandoms. Burtų keliu komandų lyderiai pasirenka 

kuriam temos teiginiui (taip arba ne) ieškos argumentų, kurią pusę gins. Dar po vieną mokinį 

paskiriu teisėju ir vedančiuoju. 

Tada visi kartu formuojame komandas. Komandų vadovai paeiliui iš klasės mokinių renkasi po 

vieną, vėliau po antrą, dar vėliau po trečią ir t.t. komandos narius. Taip renkantis komandų jėgos 

būna apylygės, nes pradžioje pasirenkami geriausi, vėliau visi kiti mokiniai. Vyresnysis teisėjas taip 

pat pasirenka dar du mokinius. 

Mokiniai ruošiasi iš anksto. Pasiruošimui skiriame vidutiniškai vieną savaitę. Komandų lyderiai 

paskirsto užduotis, t. y. kas ir kokių argumentų ieškos, kokia tvarka pasisakys ir pan. 

Susitartą dieną debatuojame pamokos metu. 

Vedantysis pradeda debatus, nusako temos aktualumą ir primena taisykles. Pirmieji pasisako vienos 

ir kitos komandos lyderiai, jie pristato savo pusės pagrindinius argumentus, jų kalbėjimo laikas – 3 

min. 

Tada iš eilės pasisako kiekvienos komandos likusieji mokiniai: jie išsako naujus argumentus vienai 

ar kitai pusei ginti ir „atremia“ priešininkų argumentus. Jų pasisakymo laikas  1 min. Taip pasisako 

visi komandų nariai. 

Vedantysis suteikia žodį kalbančiai komandai ir stebi pasisakančiųjų laiką. 

Pasisakančiųjų kalbas fiksuoja teisėjai, jie pasižymi pastabas apie kiekvieną iš kalbančiųjų pagal iš 

anksto paruoštas lenteles. 

Pagrindiniai vertinimo kriterijai 

 Diskusijos dalyvio kultūra, taisyklių laikymasis. 

 Teisingas klausimų formulavimas. 

 Argumentai, naudojami kalboje. 

 Kontrargumentai. 

 Oratoriniai sugebėjimai. 

 Sugebėjimas daryti išvadas. 

 

Įvadinei daliai ir patiems debatams skiriama maždaug du trečdaliai pamokos laiko. Argumentams 

išsekus pasisako teisėjai. Jie apibudina dalyvių kalbas, pasako pastabas. 

Laimi ta komanda, kuri pateikia daugiau argumentų ir surenka daugiausia taškų pagal pateiktus 

vertinimo kriterijus.  

Mokiniai vertina vienas kitą: pvz. kiekvienas vertina šalia esantį balais. 

Įrašytą pamoką galima su mokiniais aptarti kitos pamokos metu. 

 

Yra įvairių debatų formų. Mano naudoti  debatai paruošti ir pritaikyti pagal šį leidinį:  

Alina Gutauskienė, Virginija Pakšienė. Debatai, Vilnius, 2001 

 

Priedas. Pamokos  „Kuris amžius XVI ar XVIII padarė didesnę įtaką tolesnei pasaulio raidai?“ 

įrašas. 

 


