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Naziv programa: Debata – argumentacija i komunikacijske vještine
Voditelji programa: Viktor Vojnić i David Košara
Trajanje: 20 sati (2 sata tjedno) – 10 tjedana
Cilj programa:
Usvojiti/nadograditi komunikacijske vještine te njihovu primjenu u debati odnosno svakodnevnoj
argumentaciji što privatno tako i poslovno. Program započinje pregledom bitnih stavki u komunikacijskim
i prezentacijskim vještinama kao što su verbalna i neverbalna komunikacija, snalaženje u kriznim
situacijama, savladavanje straha i sl.. Nadalje će se kroz navedene stavke proći kroz zasebne male
radionice gdje će biti individualni pristup svakom od polaznika. Nakon savladanih komunikacijskih
vještina putem navedenih kratkih radionica program se nastavlja s drugim dijelom – argumentacija. U
tom dijelu program će sadržavati predavanja o konstrukciji argumenata i logičkim pogreškama koje su
najučestalije u svakodnevnoj konverzaciji, te kako ih prepoznati i izbjeći. Program završava s debatama
u kojima će polaznici primijeniti i vrednovati stečeno znanje na dotadašnjem programu cjeloživotnog
obrazovanja. Potrebni materijali bit će podijeljeni polaznicima na početku programa.

Teme prema tjednima održavanja nastave:
Tjedan 1: Uvod u komunikacijske i prezentacijske vještine, interakcijska radionica sa polaznicima –
upoznavanje i samoprocjena
Tjedan 2: Vještine javnog nastupa 1: govor tijela (verbalna i ne verbalna komunikacija)
Tjedan 3: Vještine javnog nastupa 2: Dikcija, krizne situacije, Q&A
Tjedan 4: Komunikacija s publikom: održavanje koncentracije, poticanje na raspravu, podizanje
pozornosti publike
Tjedan 5: Argumentacija 1: Konstrukcija argumenata
Tjedan 6: Argumentacija 2: Logičke pogreške
Tjedan: 7: Uvod u debate i priprema debata (konstrukcija debata, priprema argumenata, zastupanje
argumenata)
Tjedan 8: Radionica: Debata na odabranu temu
Tjedan 9: Radionica: Debata na zadanu temu
Tjedan 10: Završna debata i evaluacija

Ishodi učenja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objasniti osnovne pojmove i tehnike komunikacijskih vještina
Procijeniti značaj komunikacijskih vještina u različitim situacijama
Prepoznati tipične pogreške u argumentaciji, pogreške u dokazivanju i pogreške relevantnosti.
Razviti vještine učinkovite, uvjerljive i uvažavajuće komunikacije
Unaprijediti vještine predstavljanja i javnog govorništva
Kreirati argumentaciju za završnu debatu
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