
Scenariusz debaty panelowej 

Konwersatorium 

12 listopada 2020 

godz. 16:00 – 20:00 

Przebieg spotkania będzie rejestrowany na video  

i udostępniony publicznie na YouTube przez moją witrynę. 

Temat Kto od do min 

ROZGRZEWKA AJB + ACh 16:00 16:15 00:15 

Przywitanie uczestników A. Blikle 16:15 16:20 00:05 

Wystąpienie moderatora A. Chmielowiec 16:20 16:30 00:10 

Wystąpienie moderatora A. Blikle 16:30 16:40 00:10 

Samookreślenie się panelistów paneliści 16:40 17:10 00:30 

Odpowiedzi na pierwsze pytanie paneliści 17:10 17:25 00:15 

Odpowiedzi na drugie pytanie paneliści 17:25 17:40 00:15 

Podsumowanie moderatora A. Chmielowiec 17:40 17:50 00:10 

Podsumowanie moderatora A. Blikle 17:50 18:00 00:10 

PRZERWA  18:00 18:15 00:15 

Debata z udziałem słuchaczy  18:15 20:00 01:45 

 

Po wystąpieniach moderatorów paneliści wyjaśniają co jest dla nich najważniejsze w postawie i dzia-

łaniu lidera. Na tę autoprezentację mają po 5 min. Wypowiadają się naprzemiennie sceptycy i zwolen-

nicy, poczynając od sceptyków.  

 

Następnie moderatorzy zadają kolejno dwa pytania: 

1. Jaka jest najskuteczniejsza forma motywacji pracownika? 

2. Czy jest możliwe, aby pracownik nie potrzebował nadzoru? 

Na odpowiedzi paneliści mają po 2,5 min. Wypowiadają się naprzemiennie poczynając od zwolenni-

ków. 

 

W czasie spotkania przyjmujemy niżej opisane zasady opracowane kilka lat temu przez pewną orga-

nizację pozarządową przy współudziale Andrzeja Bliklego.  

1. Emocje 

1.1. Szanujemy się wzajemnie, unikamy agresji, insynuacji i uwag o charakterze osobistym. 

1.2. Staramy się mówić o faktach, a gdy wyrażamy opinię zaczynamy ją od słów „moim zda-

niem…”, pamiętamy też, że nasza opinia może być jedną z wielu. 

1.3. W sytuacjach, gdy ktoś nas atakuje, stosujemy komunikat JA, czyli mówimy, jakie wzbu-

dza to w nas emocje, a nie jak oceniamy naszego rozmówcę. 
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1.4. Zakładamy, że wszyscy mają dobre intencje. 

2. Dyscyplina 

2.1. Trzymamy się tematu debaty i przyznanego nam czasu wypowiedzi.  

2.2. Nie mówimy jednocześnie z kimś, nie przerywamy, zabieramy głos dopiero wtedy, gdy 

moderator nam go udzieli. 

2.3. Stosujemy się do uwag moderatora. 

3. Organizacja 

3.1. Debatą kierują moderatorzy. 

3.2. Szanujemy przyjęte zasady dobrej debaty. 

3.3. W dyskusji po godz. 18:00 maksymalny czas zadania pytania to 2 min, a maksymalny czas 

odpowiedzi to 5 min. 

3.4. Czas na „ad vocem” — 30 sek.  


