Module retorica: discussiëren
en debatteren
Wist je dat het USG de afgelopen
jaren vijf keer Nederlands kampioen
debatteren is geweest? Je krijgt in
deze module les van verschillende
docenten; je gaat ook veel
samenwerken met leerlingen van
het USG die in het debatteam van de
school zitten. Samen laten ze je zien
hoe je een sterke, overtuigende spreker kan worden.
Retorica betekent welsprekendheid, ofwel: de leer van het goed kunnen spreken. Daar zitten
veel verschillende kanten aan. Hoe houd je een overtuigende presentatie? Hoe werkt een
goede discussie? Hoe overtuig je anderen van je gelijk? Hoe win je een debat? In deze
module ga je daarmee aan de slag, waarbij je vooral heel veel zelf gaat doen!
Na de inleidende les neemt de docent je eerst mee terug naar het oude Rome. Je leert
waarom de retorica zo belangrijk was bij de Romeinen en wat de trucs waren van de
grootste redenaars uit de klassieke oudheid. En je komt erachter dat er in 2000 jaar tijd
eigenlijk niet zo gek veel veranderd is… Slimme jongens, die Romeinen!
Daarna gaan we terug naar onze tijd. Je leert hoe een debat in de Tweede Kamer werkt. Je
leert technieken om mensen te overtuigen en een groep toe te spreken. Je leert hoe je een
groep goed kan laten samenwerken. Je leert goed na te denken over hoe je je eigen ideeën
onderbouwt.
Tijdens de laatste les houd je een echt debat; je ouders, broertjes, zussen en andere mensen
die willen komen kijken, mogen je publiek zijn.
Voor je je inschrijft: vraag wel eerst toestemming aan je ouders. Want die kunnen straks
geen discussie meer van je winnen…
De module wordt gegeven door Ruben Poelstra, docent Grieks en Latijn; en Nienke Draaisma
en Bernard Pol, docenten Nederlands. De lessen worden ondersteund door (ex-)leden van
Hybris, de debatclub van het USG.

