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UVOD:  

Na kraju svake školske godine, poželjno je da voditelji imaju završni sastanak na kojem s 

debatantima bilo kroz privatno individualno rješavanje anketa i evaluacija, bilo kroz grupnu 

raspravu zaključe redovite sastanke koji su se izvodili tijekom školske godine. Takav sastanak 

može biti sastanak na kojem se debatanti druže i pričaju neformalno prepričavajući iskustva s 

turnira i aktivnosti, no može biti i strukturirane naravi. Kako bi se osigurala kvaliteta rada u klubu 

i zadovoljstvo debatanata s voditeljima, ali i voditelja s debatantima, uputno je da se rasprava 

vodi i o očekivanjima u idućoj školskoj godini što voditeljima može pomoći u usmjeravanju 

aktivnosti.  

 

Za današnji sastanak ćemo ponuditi par načina kako zaključiti školsku godinu .Ukoliko u sklopu 

sastanka želite provoditi anonimne ili privatne ankete, možete se rukovoditi nekim od dolje 

navedenih  pitanja. Ukoliko procijenite da o nekim pitanjima u vašem debatnom klubu treba 

pričati javno, svakako ih možete koristiti i za raspravu koju moderirate.  

 

 

 

 

1. IZRADA DEBATNOG SPOMENARA  

Cilj  Debatanti će evaluirati sudjelovanje u klubu u ovoj školskoj godini te 
napraviti preporuke za iduću godinu  

Ishodi Nakon sudjelovanja na sastanku debatant će moći:  

 navesti ciljeve koje si je zadao kako postati bolji debatant  

 objasniti s kojim problemima se susreo u školskoj godini  

 navesti načine kako riješiti probleme s kojima se susreo ove školske 
godine  

Materijali 
 

Način održavanja Online u stvarnom vremenu 

Metoda Rasprava, predavanje, samostalan rad, izlaganje 

Procijenjeno vrijeme 
održavanja 

40 minuta 
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S obzirom da se debatanti i voditelji druže na sastancima i turnirima  kroz cijelu školsku godinu, 

jedna od aktivnosti kojima možete završiti debatnu sezonu je izrada spomenara debatanata za 

svoje kolege iz ekipe, ostale članove debatnog kluba ili voditelje. Preporučamo da i voditelji 

naprave svoj spomenar koji posvećuju debatantima! U spomenar debatanti mogu napisati neke 

smiješne situacije koje su zapamtili, najbolje argumente, ali i najblesaviji argumente, anegdote i 

naravno, fotografije! Ovakva aktivnost je usmjerena koheziji debatanata unutar kluba. 

2. IZRADA DEBATNOG PROGRAMA 

 Debatanti se dijele u grupe po par članova i imaju zadatak osmisliti neke plan za iduću školsku 

godinu - kojim temama bi se htjeli baviti, na koje bi se dodatne aktivnosti htjeli prijaviti 

(primjerice zajedničko online gledanje dokumentarnih filmova) te osmišljavaju plan izvedbe 

debatnih sastanaka. Koliko često bi se bavili vježbama o pointovima, a koliko često o pobijanju? 

Što bi promijenili u sklopu priprema za turnire? Nakon dogovorenog vremena za pripremu, 

debatanti iznose svoje prijedloge za iduću školsku godinu. Neke od ideja koje smo čuli da su 

debatantima zanimljive su češće debatne vježbe ili igre, pa čak i zajedničko praćenje sjednica 

Hrvatskog Sabora!   

 Važno  je istaknuti da voditelj treba zapisivati prijedloge debatanata kako bi osigurao 

što veću kvalitetu rada u svom klubu 

 

 

3. ANKETA ZA DEBATANTE/ MOGUĆA PITANJA ZA RASPRAVU 

 

 Ime i prezime (izborno) 

 Vremenski period bavljenja 

debatom (izborno)  

 Koja je tvoja motivacija za bavljenje 

debatom? 

 Je li tvoja motivacija za bavljenje 

debatom veća ili manja u odnosu na 

početak školske godine? 

 Smatraš li da dovoljno redovito 

dolaziš na sastanke? 

 Smatraš li da dovoljno samostalno 

radiš na svom poboljšanju? Ako da, 

na koji način, ako ne, kako bi to 

popravio/la? 

 Koje konkretne dobrobiti si 

ostvario/la bavljenjem debatom? 

 Bi li bio voljan/voljna dolaziti na 

dodatne sastanke? 
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 Od ponuđenog, što te najviše 

motivira za bavljenje debatom: 

natjecanja, druženja ili nešto treće? 

(ukoliko je treće molim te 

obrazloži.) 

 Od 1 do 10, kolikim bi ocijenio/la 

svoju volju da se ozbiljnije posvetiš 

debati? Obrazloži. 

 Smatraš li da imaš dovoljno znanje 

o općoj kulturi? Obrazloži ovisno o 

interesima i znanjima. 

 Koje tematike te konkretno najviše 

zanimaju? Smatraš li da imaš 

dovoljno znanje o njima? 

 Što ti predstavlja najveći problem u 

debatiranju ili pripremi za debatu? 

Obrazloži na primjeru. 

 U čemu se osjećaš sigurno kada 

debatiraš ili se pripremaš za 

debatu? Obrazloži na primjeru. 

 Odgovara li ti ekipa s kojom si 

debatirao na zadnjem turniru? Bi li 

htio/htjela ostati u njoj?  

 Koje debatne vještine bi htio/htjela 

još razviti? 

 Što ti nedostaje na debatnim 

sastancima i u vođenju kluba? Kako 

bi to popravio/la? 

 Što ti se sviđa na sastancima i u 

vođenju kluba?  

 Na koji način bi popravio/la 

dinamiku rada debatnog kluba? 

 Što ti je najveći problem za vrijeme 

turnira? 

 Što ti je dobro za vrijeme turnira? 

 Bi li bio voljan/na ići na 

međunarodne turnire i imati 

dodatne redovite sastanke za 

međunarodnu debatu? 

 Planiraš li se baviti debatom i iduće 

godine?  

  

 

Pitanja za maturante  

 

 U odnosu na debatno iskustvo koje 

si stekao/la kao debatant/ica, bi li 

se htio/htjela nastaviti debatom 

kao debatni sudac? 

 U odnosu na debatno iskustvo koje 

si stekao/la kao debatant/ica, bi li 

se htio/la nastaviti debatom kao 

debatni voditelj OŠ ili SŠ kluba? 

Obrazloži. 
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 U slučaju da želiš ostati u debati kao 

voditelj ili sudac, bi li bio voljan/na 

prolaziti dodatne edukacije i 

pripreme za polaganje sudačkoj 

ispita?  

 Ukoliko da, opiši što misliš da će ti 

predstavljati najveći problem/ što 

misliš koje su tvoje prednosti u 

potencijalnom vođenju kluba i 

suđenju. 

 Smatraš li da dovoljno samostalno 

radiš na svom poboljšanju? Ako da, 

na koji način, ako ne, kako bi to 

popravio/la? 

 

 Koje konkretne dobrobiti si 

ostvario/la bavljenjem debatom? 

Na koji način ti one mogu pomoći 

nakon što maturiraš? Obrazloži na 

primjeru. 

 Od 1 do 10, kolikim bi ocijenio/la 

svoju motivaciju da se ozbiljnije 

posvetiš debati? Ovo se odnosi na 

rad u Vijećima Hrvatskog debatnog 

društva i suđenje. 

 Ukoliko počneš voditi debatni klub, 

koje primjere iz prakse vođenja 

svog kluba bi pokušao izbjeći?  

 Ukoliko počneš voditi debatni klub, 

koje primjere iz prakse vođenja 

svog kluba  bi pokušao ostvariti? 

 Kako procjenjuješ da bi trebao 

izgledati odnos voditelja debatnog 

kluba/suca sa drugim debatnim 

voditeljima/sucima?  

 U vođenju svog debatnog kluba, što 

bi istaknuo/la kao problem? 

Obrazloži na primjerima za 

voditelje. 

 Na koji način misliš da bi se to 

moglo popraviti? 

 U vođenju svog debatnog kluba, što 

bi istaknuo/la kao pozitivno? 

Obrazloži na primjerima za voditelje 

 

. 

Napomena 1: Podsjećamo da ukoliko ste voditelj OŠ kluba usmjerite debatante na postojeće 

debatne klubove u koje se mogu uključiti u srednjoj školi, a ako niste sigurni koji su, možete se 

obratiti srednjoškolskom vijeću preko e-mail adrese na mrežnim stranicama Hrvatskog debatnog 

društva.  
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Napomena 2: Ukoliko ste debatni voditelj SŠ kluba podsjećamo Vas da Vijeće za metodologiju 

svake godine provodi Orijentacijske sastanke za maturante u kojima predstavlja sve načine 

uključivanja bivših debatanata u aktivnosti Hrvatskog debatnog društva.  

 


