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Прва нишка гимназија Стеван Сремац
у сарадњи са Градском општином Медијана
ОРГАНИЗУЈЕ

ТАКМИЧЕЊЕ У БЕСЕДНИШТВУ
Што је ноћ мрачнија, то су звезде сјајније
Достојевски
Обележавање 25. новембра, Међународног дана борбе против насиља над женама,
прилика је за промовисање људских права и слобода, равноправности и
толеранције. Данас нису угрожена само права жена, напротив, на сваком кораку
видимо неразумевање међу људима, одсуство саосећања, површност и
незаинтересованост за судбине других. Слика света у коме живимо је мрачна, али
су вредности које желимо да заступамо због тога сјајније. Од изузетног је значаја
да млади људи заступају и бране универзалне вредности, а један од најважнијих
задатака школе је да ученицима у томе помогне.
Наша школа већ годинама уназад организује такмичење у беседништву, чији је циљ
не само подизање свести о правим вредностима, већ и неговање говорничке
вештине.
Стога, позивамо све ученике средњих школа и студенте универзитета да се јаве на
конкурс писаном беседом на тему: Што је ноћ мрачнија, то су звезде сјајније.
Тема је широко дата како би учесници промишљали садашњост и стварали визију
лепше будућности за коју се вреди борити, те испољили своју индивидуалност и
слободу, знање и креативност у заступању идеала братства и љубави међу људима.
Пријављени говор треба да садржи између 700 и 1000 речи, при чему беседа не сме
трајати краће од 5 ни дуже од 7 минута.
Комисија ће од свих пријављених говора изабрати 15 најбољих, чији ће аутори
наступити у финалу. Том приликом говори ће бити оцењивани на основу следећих
критеријума: организација садржине говора (почетак, разрада, закључак), стил
(креативност и оригиналност), прибраност (контрола и став), изражајност
(гестикулација и израз лица), употреба гласа (висина, јачина, темпо, тишина,
изражавање емоција) и однос са публиком (контакт очима и учешће публике).

Сви пријављени такмичари моћи ће да усаврше своје говорничке вештине на
радионицама у организацији Нишког беседничког кружока, који традиционално
подржава наше такмичење. Прва радионица биће организована у просторијама
школе у четвртак, 16. новембра у 17 часова.
Финално такмичење одржаће се у свечаној сали Прве нишке гимназије Стеван
Сремац у понедељак, 27. новембра 2017. године у 14.00 часова.
Троје првопласираних такмичара, које ће изабрати стручни жири, добиће пригодне
вредне награде.
Рок за пријаву говора траје од 12. октобра до 13. новембра 2017. године.
Пријаву за такмичење можете послати поштом или електронским путем.

