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Najbolji govornici iz Pala
Sukob na Kosova granici Istorijski sporazum mogao bi da utre put Kosovu i Srbiji www.SETimes.com
Kako dobiti odličan posao Besplatni saveti za dobro plaćen posao u IT ili dizajn industriji it-akademija.com/kako-do-posla
Kavitacija u Banja Luci Oblikujte vaše tijelo do idealne figure bline.ba
Prodaja placeva Banjaluka Parcele 1/1, voda, struja, put! Cijena 10KM / m2 placevidebeljaci.com
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ПАЛЕ - Овогодишњи представници БиХ на свјетском дебатном такмичењу у
августу у Ирској су чланови дебатног клуба "Пале" Ивана Короман, Наташа
Лиздек и Александар Владичић.
Њих троје освојили су прво мјесто на Отвореном дебатном такмичењу "Најбољи од најбољих"
одржаном од 19. до 21. априла у Сарајеву и постали представници БиХ на такмичењу свјетског
ранга.
- У данашњем друштву у којем се често може примијетити да има много предрасуда и
дискриминација, односно, одсуства културе дијалога, дебата је савршен начин да се то усади, да
постане одлика цијелог друштва, а не само појединца - рекла је Наташа.
Чланови овог клуба сматрају да је изузетно важно присуство Центра за културу дијалога на овим
просторима и његовање дебате. Све то може да допринесе развоју дијалога и толеранције међу
народима у БиХ. За такмичење се већ вриједно спремају, а тезе које ће бити третиране на
такмичењу се, углавном, тичу слободе на интернету.
- Пошто је ово један свјетски ранг такмичења биће огроман број импромту теза. То значи да ћемо
добити тезу сат времена прије саме дебате, у тих сат времена морамо да осмислимо све.
Аргументацију, да то ваљано поткријепимо те осмислимо унакрсно испитивање - рекла је Ивана.

Обавезе
Љубав према лијепој ријечи и говорништву, те жеља да побољшају своје самопоуздање је оно што
је привукло ове младе људе да постану чланови дебатног клуба своје школе. Поред обавеза у
клубу они успјешно испуњавају и своје школске обавезе и истичу да када се нешто воли могуће је
наћи вријеме.
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