
27.04. 2021 r. odbyła się debata uczniowska pt. ,,Warto się ubezpieczać". Jej 

uczestnikami byli uczniowie klasy 8a i 8b, biorący udział w projekcie NBP pt. 

,,Złote Szkoły". Ze względu na reżim sanitarny (audytorium wraz z 

uczestnikami prowadzącymi debatę liczyło 57 osób) odbyła się za 

pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Zadaniem I drużyny było przekonać 

widzów, iż naprawdę warto się ubezpieczać, a II drużyny wręcz przeciwnie 

przedstawić argumenty za tym, iż nie powinniśmy się ubezpieczać. Debata 

oksfordzka, którą poprowadził Szymon Paluch, uczestnik projektu, rządziła się 

swoimi prawami. Wystąpiło w niej 4 mówców w każdej z drużyn, którzy 

posiadali pewną funkcję do spełnienia: 

pierwsi mówcy-rozpoczęli debatę, przedstawili tezę swojej drużyny, przyjęli 

stanowisko zespołu; 

drudzy mówcy-przedstawili argumenty drużyny poparte przykładami; 

trzeci mówcy-przekazali kontrargumenty w stosunku do drużyny przeciwnej, 

wykazali ich błędy logiczne, mogli też dodać własne argumenty, które stały się 

jednocześnie kontrargumentami; 

czwarci mówcy - podsumowali debatę. 

Nasi uczniowie wykazali się doskonałą umiejętnością argumentacji oraz 

kontrargumentacji, oto tylko niektóre przykłady za ubezpieczaniem: 

-można otrzymać dodatkowe środki finansowe w dobie np. kryzysu, choroby, 

pandemii - kontrargument: nie ma potrzeby gromadzenia takich środków, nie 

możemy przewidzieć kiedy taki czas nastąpi i czy w ogóle nastąpi, pieniądze 

mogą zatem przepaść; 

-łagodzenie skutków przykrych zdarzeń; kontrargument: samo ubezpieczenie 

nam nie pomoże, często nie obejmuje całego zdarzenia tylko jakąś jego część. 



W I grupie, która przekonywała widzów do ubezpieczenia się swoje mowy 

wygłaszali kolejno: Bartosz Łykowski, Dominika Kożuchowska, Roksana 

Dziewulska oraz ostatnim mówcą była Zuzanna Pasterkowska. 

ARGUMENTACJA PRZECIW OSZCZĘDZANIU: 

-zawsze istnieje ryzyko oszukania-kontrargument: możemy sprawdzić firmę w 

rejestrze długów; 

- firma ubezpieczeniowa może upaść, nasze środki przepadną-kontrargument: 

należy zwrócić uwagę na kapitał spółki, jest Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny; 

- różnice w płatnościach i warunkach polisy indywidualnej i grupowej; 

kontrargument: w zakładach pracy nie ma koniczności ubezpieczenia, każdy 

indywidualnie decyduje czy chce się ubezpieczać (jako np. osoba prywatna, w 

grupowym ubezpieczeniu czy innym, może sam wybrać ubezpieczenie). 

W Grupie II swoje mowy wygłaszali: Dominika Ostrowska, Patrycja 

Kalinowska, Dominika Kowalik, Anna Łukaszewska. 

Każdy z mówców miał 5 minut na zaprezentowanie swojego stanowiska. 

Po czym odbyło się głosowanie, które zdecydowanie przechyliło szalę w stronę 

drużyny 1, która przedstawiała argumenty ,,za" tym, iż warto się ubezpieczać. 

Był to ostatni etap zmagań konkursowych. Już teraz czekamy na czerwcowe 

wyniki! 

Dziękujemy Uczniom za aktywne uczestnictwo w projekcie NBP pt. ,,Złote 

Szkoły". 


