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Slovenská debatná asociácia (SDA) sa už
od roku 1999 venuje vzdelávaniu mladých
ľudí, rozvoju ich kritického myslenia a
prezentačných zručností.  
 
Organizujeme rôzne vzdelávacie podujatia, celoročné
debatné súťaže či verejné diskusie. Aktivitami SDA si
doposiaľ prešlo už takmer 8000 mladých ľudí a viac 
ako 100 pedagógov.

Cieľom činnosti SDA je podporovať:

KRITICKÉ MYSLENIE

OTVORENOSŤ

OBČIANSTVO MLADÝCH ĽUDÍ
 



"Debata je výborný tréning, ktorý sa žiakom v škole inak
nedostáva a vďaka ktorému získavajú veľa nových
zručností. Ak sa v živote ocitnú pred vážnou otázkou či
rozhodnutím, vedia si vyhľadať relevantné informácie,
pracujú s faktami, hľadia na problém zo všetkých uhlov
pohľadu, zvažujú dopady svojich riešení, bez
zbytočných emócií argumentujú a vysvetľujú."  

Mgr. Adriana Macková 
vedúca debatného krúžku na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci

   
"To, o čo sa usiluje v rámci mimoškolských aktivít
napríklad Slovenská debatná asociácia, by malo byť
súčasťou bežného vyučovania: kladenie otázok,
diskusie s učiteľmi aj medzi žiakmi, formulovanie
vlastných názorov, ich prezentácia, obhajoba,
podopieranie argumentmi."

 
Reformný dokument Učiace sa Slovensko
Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR 

    
"SDA je pre mňa nádejou, že niekto má záujem kultivovať
komunikáciu mladých ľudí, z ktorých vyrastie nová
generácia mienkotvorných a prirodzene sebavedomých
ľudí. Zaslúži si podporu a pozornosť, pretože mení našu
budúcnosť k lepšiemu."

Adela Vinczeová
slovenská moderátorka 



Debatný vzdelávací program
pre základné a stredné školy 

Školám ponúkame jedinečný vzdelávací program
zameraný na rozvoj kritického myslenia, argumen-
tačných a prezentačných schopností žiakov a
žiačok.

Ide o školský krúžok vedený pedagógmi a pedagogičkami
zapojených škôl s celoročnou podporou našich
metodikov a metodičiek.

 
Školy zapojené v Debatnom vzdelávacom
programe získajú:

učiteľské vzdelávanie 
(2 plne hradené semináre,
networking, konzultácie 
pre učiteľov a učiteľky)

podpora od SDA
(prednášky na škole,

videá, webináre,
turnaje)

celoročný rozvoj žiakov
(krúžok argumentácie 
a kritického myslenia, 

materiály na celoročné
fungovanie krúžku)



Na stretnutiach v rámci školy budú žiaci a žiačky
získavať nové teoretické poznatky z workshopov,
aktivít, videí či prezentácií. Neodmysliteľnou
súčasťou vzdelávania bude aj samotná debata.

Debata je organizovaná výmena názorov na vopred
zadanú tému, ktorá od žiakov a žiačok vyžaduje precíznu
prípravu, prezentáciu dôkazmi podloženej argumentácie
a vhodné reagovanie na argumenty iných.

príprava
na debatu 

žiacka
debata

spätná
väzba

kritické myslenie
práca so zdrojmi informácií
čítanie s porozumením
tímová spolupráca

príjem spätnej väzby
aplikovanie spätnej väzby
neustále učenie a zlepšovanie sa

prezentácia vlastnej argumentácie
časová organizácia prejavu
aktívne počúvanie
protiargumentácia



Debatné vzdelávanie pripravuje mladých
na vysokoškolské štúdium a pre budúce
uplatnenie sa na trhu práce.
  
Debatná metodika a praktická skúsenosť s debatou
rozvíja u mladých ľudí zručnosti, ktoré zamestnávatelia
už dnes definujú ako najžiadanejšie v nadchádzajúcich
desaťročiach (LinkedIn, Svetové ekonomické fórum).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOMUNIKAČNÉ A PREZENTAČNÉ SCHOPNOSTI
debata učí formulovať názory a myšlienky jasne
a efektívne, vystupovať na  verejnosti
presvedčivo a bez trémy.

 
 

RIEŠENIE PROBLÉMOV
debata učí identifikovať problémy a ich príči-ny,
vedie k hľadaniu a formulovaniu vlastných
inovatívnych riešení. 



KRITICKÉ MYSLENIE
debata učí objektívne hodnotiť relevantnosť
získavaných informácií, rozpoznávať logické
chyby a neférovú argumentáciu od férovej. 
 

 
OTVORENOSŤ
debata učí viesť diskusiu, aktívne počúvať
iných, vhodne reagovať na cudzie názory a robiť
kompromisy.

     
     

ORGANIZOVANOSŤ
debata učí organizovať si svoj slovný aj písomný
prejav a vedieť si efektívne manažovať svoj
pracovný čas. 

 
 

PRÁCA V TÍME
debata učí fungovať v pracovnom kolektíve,
spolupracovať pri vypracovávaní zadaní či
riešení problémov, efektívne deliť a koordino-
vať prácu, komunikovať  o výstupoch práce.



Debatné vzdelávanie vedie ku kritickému
mysleniu, argumentácii, tolerancii a
ďalším zručnostiam, ktoré sú v dnešnej
spoločnosti nevyhnutné.

Podľa výsledkov medzinárodnej štúdie PISA sú výkony
slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti dlhodo-
bo pod priemerom krajín OECD.  

Debata vyžaduje precíznu prácu so zdrojmi  a
kritické hodnotenie prijímaných informácií , a tak
preukázateľne zlepšuje kompetencie mladých
ľudí v oblasti mediálnej a čitateľskej gramotnosti.

Podľa výsledkov simulovaných študentských volieb 
z roku 2020 by viac ako 11% stredoškolákov volilo stra-
nu, ktorá sa dlhodobo netají svojimi extrémistickými
politickými postojmi, šíri hoaxy a nenávisť.

Kritické myslenie učí mladých rozlišovať medzi
pravdou a nepravdou, faktom a názorom,
dôveryhodnými a pochybnými zdrojmi, a tak
prostredníctvom kritického myslenia a tolerancie
pomáha bojovať proti dezinformáciám a
radikalizácii mladých.



Debatné vzdelávanie napĺňa strategické
ciele Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
  
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania
definuje pre obdobie rokov 2018-2027 kľúčové ciele
pre vzdelávanie na Slovensku. 

 
Zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania 
cez rozvoj kritického myslenia a ďalších
sociálnych zručností.

 
Zvyšovanie dostupnosti kvalitnej výchovy a
vzdelávania 
cez podporu rozvoja osobnosti jednotlivca, ale aj
zdravé budovanie spoločenských vzťahov a
vnútornej súdržnosti spoločnosti.

 
Modernizácia výchovy a vzdelávania 
cez prepojenie systému vzdelávania s potrebami
ekonomiky a trhu práce; cez rozvoj systému
neformálneho vzdelávania.



Ďalšie možnosti pre vašich
žiakov a žiačky 
 
Okrem rozvíjania sa v rámci školského krúžku sa
Vaši žiaci a žiačky môžu celoročne zapojiť do
množstva ďalších vzdelávacích aktivít SDA
na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni: 

 
Celoslovenské debatné súťaže skladajúce sa 
z niekoľkých kvalifikačných kôl 

 

pre ZŠ: Juniorská debatná liga

pre SŠ: Slovenská debatná liga

Medzinárodná debata pre stredné školy 
a možnosť reprezentovať Slovensko

 

Majstrovstvá sveta v debatovaní (WSDC)

Medzinárodná esejistická súťaž (IPPF)



 Vzdelávacie semináre
 

debatné, rozhodcovské, trénerské  
všeobecnovzdelávacie 

Iné vzdelávacie aktivity
 

verejné diskusie
medzinárodné debatné akadémie
Letná akadémia Discover

Ak vás ponuka zaujala alebo máte
akékoľvek otázky, kontaktujte nás

Andrea Nina Gašparovičová
gasparovicova@sda.sk | 0905 491 270





Projekt ‘Vzdelávanie učiteľov kritického myslenia v regiónoch’ je podporený
z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu
EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve 
s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.


