
Успешни изяви на клуб "ДЕБАТИ" 
 

          Клуб "Дебати " към ПГЕ - Варна започна успешно своите прояви през новата учебна година. 
На импровизирано състезание по публична реч, организирано от Младежкия дом във Варна на 
13.10.2012 година премерихме сили с ученици от V ЕГ " Йоан 
Екзарх". Да покажат своите способности се престрашиха 
общо 12 смелчаци. Темите, по които се изказваха бяха 
интересни, защото очертаваха сферата на всекидневието: 
"Чалгата е падение"; "Благотворителността е мода"; " 
Компютърната зависимост е болест" и др. провокираха 
мисленето на младите хора, които изказаха мнение, 
защитавайки го с аргументи по всички правила на 
ораторското изкуство. От нашето училище се включиха 
Димитър от 11 е, Виктория от 10е и Стефан от 9г 
кл.Успешното им участие доказа, че въпреки оспорваната конкуренция и ние имаме какво да кажем и 

можем да го кажем убедително. От две първи награди едната 
заслужено грабна Стефан, който убеди публиката и журито, 
че реалити форматите не са истинско "реалити". 

В рамките на Националната програма "Участвам и 
променям", целта на която е развитието на интелектуалния, 
духовен и творчески потенциал 
на децата, на 7.03.2013 година, 
клубът организира училищен 
дебат на тема "Няма разлика 
между наркотичната и 

компютърната зависимости". На поканата се отзоваха ученици от 9а и 9б 
клас, които макар и плахо се включиха в обсъжданата тема, изказаха 
своята позиция, влязоха помежду си в полемика по всички правила на 
дебатирането. Естествено, дебатът имаше състезателен характер. Според 
компетентното жури утвърждаващият отбор беше по-убедителен, но пък 
отричащият имаше по-голяма активност от страна на участниците. Най-
важното все пак е, че темата накара присъстващите да се замислят, да 
комуникират помежду си толерантно, да водят спора убедително, с 
желание да бъдат разбрани, което всъщност е и целта на дебатирането. 
Радостно е, че дебатът провокира интереса и желанието да има и други теми за обсъждане, защото 
това е начин да се даде думата на децата и мнението им да бъде изслушано. 
Анелия Георгиева ръководител на клуб „Дебати”  
 

 


