DEBATMASKINEN:
FIND DINE EGNE HOLDNINGER FREM
OG FÅ DEM GJORT SKARPE

Kender du følelsen af at være frustreret over et eller andet, men have svært ved
at formulere det. Eller er du god til at formulere dig, men i tvivl om hvad du selv
mener?
På dette forløb vil det blive lettere for dig at finde dine egne holdninger frem og
få dem gjort skarpere. Samtidig vil du lære kvaliteten af at forstå andres politiske
holdninger og værdien af en god diskussion. Du vil få en forståelse af, at den
politiske verden favner bredt, og både kan omhandle udenrigspolitiske
spørgsmål og udfordringer i din lokale idrætsforening. Du vil blive hjulpet til
både at rejse dig op og sige din mening og at sætte dig ned og skrive, hvad du
føler. (Der vil være gratis sandwich ved hver undervisningsgang).

Kursets indhold
Vi kommer til at gå helt ned i detaljen og arbejde med ordvalg, argumenter og
struktur. Samtidig kommer vi til at løfte os helt op og overveje, hvad debat overhovedet er for en størrelse, og hvad det betyder for udviklingen af vores
samfund. En vigtig del af forløbet er, at du selv skal skrive et debatindlæg, som
måske bliver trykt i en af landets aviser. Den ene halvdelen af undervisningen
foregår på Ungdomsbureauets kontor i København, den anden halvdel foregår
ude af huset i eksempelvis Folketinget og Politikens Hus. Din underviser er
Martin Fehr Therkildsen, der er uddannet retoriker og har undervist på flere højskoler og arbejdet som taleskriver i Folketinget.

HOLDSTART
24 Okt 2016
UNDERVISNINGSPLAN
Undervisningen foregår på onsdage kl. 17-19.30 i
uge 43 til 49.
Uge 43: Intro
Uge 44: Debatindlægget som genre
Uge 45: Besøg på Christiansborg
Uge 46: Den mundtlige debat
Uge 47: Besøg hos Cevea og Cepos
Uge 48: Besøg på Politiken
Uge 49: Afslutning
Se detaljeret undervisningsplan på: ungakademi.dk
UNDERVISNINGSSTED
Ungdomsbureauet, Gothersgade 156 Kælderen,
1123 København K
KONTAKTPERSON

Optagelseskriterier
På baggrund af en skriftlig ansøgning lægges der vægt på, om du ønsker at
lære mere om debatteknikker skriftligt og mundligt. Du skal have lyst til at
udforske dine egne holdninger og være nysgerrig på at blive indviet i andres.
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