ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ДИЈАЛОГА
Члан Свјетске дебатне образовне асоцијације
и
Свјетске дебатне организације за „World Schools“ дебатни формат

„Не слажем се са свим што кажеш, али ћу до смрти бранити твоје право да
о томе говориш.“

ПРИСТУПНИЦА

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
за чланство у Центру за културу дијалога (ЦКД)
Без мјесечних и годишњих чланарина постаните члан ЦКД-а и осигурајте ваше чланство у
свјетским образовним асоцијацијама ИДЕА и WСДЦ

РАЗЛОЗИ ЗА ЧЛАНСТВО У МРЕЖИ ДЕБАТНИХ КЛУБОВА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ ДИЈАЛОГА (ЦКД):

 Дебата је метода искуственог учења кроз коју се упознају различити садржаји, развијају
различите вјештине, потиче култура дијалога и стичу демократске вриједности
 Дебата је софистикована метода која се у свијету одавно примјењује у свим сегментима
образовања
 Практикујући дебату, а због когнитивних конфликата до којих долази током
супротстављања ставова опонената у дебати, сви учесници пропитују своје мишљење о
теми
 Демонстрацијом дебате убрзавају се нормални процеси развоја когнитивних структура
потребних за успостављање адекватних нивоа мишљења код адолесцената и подстичу
процеси њиховог социјалног сазријевања
 Дебата (формална дебата) је лако примјењива у свим школским предметима и користи
као допунска методолошка могућност у раду
 Дебатна методологија развија и методе истраживања, анализе, синтезе и активног слушања
 Дебатна методологија развија критичко мишљење, толерантност и флексибилност
 Кроз активности ЦКД-а школе се повезују са бројним удружењима и међународним
институцијама
 ЦКД анимира просвјетне раднике за примјену дебате као основне наставне методе
 ЦКД омогућава: организовање гостовања, предавања, округлих столова, трибина,
такмичења, ТВ дебата, јавних дебата, међушколских едукативних дјеловања, креативних
радионица, писања и публиковања стручних и литерарних садржаја; заговарање и
лобирање за рјешавање проблема у локалној заједници и шире; остваривање мрежа и
коалиција; реформисање традиционалних образовних вриједности у модерне
 Дебатне активности и теме које промовише Центар за културу дијалога се генеришу из
сљедећих области:
Ментална хигијена: потискивање агресивности; критеријуми нормалности и социјалне
адаптабилности; превенције у зависностима; превенције стресних ситуација; припадност
групи; потискивање насиља међу вршњацима...
Социологија: млади у локалној заједници; различитост мишљења и критичке теорије;
дискриминација; цензура; култура; демократски процеси; образовање; људска права;
економија и рад; интердисциплинарност; породица и породичне вриједности; екологија и
животна средина; урбанизација; умјетност...
Социјална психологија: коријени конзервативизма; предрасуде; стереотипи;
комуникација у групи; конфликти групних интереса и стварање компромиса и коалиција;

традиција и модерност; култура свакодневног понашања; осјећаји и понашање под
утицајем других; алтруизам и егоизам; социјализација и интернализација; самопоштовање;
ставови и понашање...
Етика: еутаназија; смртна казна; биоетика; спорт: бизнис или врхунска вриједност; циљ и
средства; медицинска етика; дужности; обичаји; право и праведност; добро; савјест; зло;
врлина; љубав; срећа; пријатељство; религиозност; интернет и етика; рад и етика;
образовање и етика; родна етика...
Природне науке: математичке истине; вјероватност и статистике; медицинске науке;
фармакологија; техничке науке; физис и номос; црне рупе; материја и антиматерија....

ЗАШТО ЦКД?

















Бесплатни семинари и тренинзи
Бесплатан едукативни материјал
Бесплатна едукација
Бесплатна цертификација
Бесплатна партиципација на такмичењима
Бесплатно чланство у мрежи дебатних клубова
Бесплатна путовања и дружења са вршњацима
Бесплатна путовања и интердисциплинарна размјена искустава између просвјетних радника
Бесплатно учешће на љетним и зимским дебатним камповима
Бесплатна медијска промоција школе и локалне заједнице
Бесплатно образовање са највећим цертифицираним стручњацима из: реторике, дебате, критичког
мишљења, заговарања и осталих вјештина савремене комуникације
ЦКД осигурава финансијску подршку активностима у школама и локалној заједници
ЦКД осигурава финансијску подршку најбољим такмичарима на свим нивоима такмичења
ЦКД осигурава фер, отворена и према једнаким могућностима и правима за све, такмичења
ЦКД подржава, промовише и практикује инклузивност
ЦКД системски подржава, промовише и практикује најразличитије активности на превенцији
преступништва и вршњачког насиља.

АКТИВНОСТИ ЦКД-а У ШКОЛАМА СУ ОДОБРИЛА МИНИСТАРСТВА ОБРАЗОВАЊА
У БиХ, А ДЕБАТНА СЕКЦИЈА ЈЕ ШКОЛСКА СЕКЦИЈА КАО И СВАКА ДРУГА.
Школа:
Град:
Адреса:
Телефон:
Факс:
Е-маил:
Директор:

Приступница бр. ______
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

__________________________________________________
Потпис директора

_______________________________________
Мјесто и датум

