
03. 07. 2013. Новости |  Посљедња јавна дебата у овој школској години

www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=417&sid=52 1/2

ћир | lat | e-Learning | login

Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука

Посљедња јавна дебата у овој школској години  1:0  

Категорија: Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука 2. јул 2013. године

Посјети фото галерију >>

Фото

Посљедња дебата Горгија у овој дебатној сезони

У четвртак, 16. маја 2013. године са почетком у 12 часова и 30 минута у Читаоници бањалучке

Гимназије одржана је посљедња дебата ДК „Горгије“ у овој сезони.

Наше нове наде одлучиле су да дебатују и искажу аргументе и поткрепе које су нашле за следећу тезу:

Дебата развија критичко мишљење.

У афирмацијском тиму су сједили : А1 – Страхиња Драгојевић; А2- Ирис Јанковић ; А3 – Чедомир Шобић.

Њихови опоненти су били: Н1- Весна Радуловић; Н2 – Андера Барош; Н3- Лана Малић.

Иако је ово била њихова прва дебата, засигурно није звучала као прва.

Расправљали су они на ову тему скоро читав сат, а напетост је подигла и екипа Радио Телевизије

Републике Српске.

Сви они који су 6. јуна од 15:50 часова били уз РТРС могли су видјети како је то све изгледало.

Према оцјени судија (Јелена Плаић, Горан Кукобат и Милица Малешевић) и публике побједници ове

дебате биле су дјевојке из негацијског тима.

За сам крај, „Горгије“ шаљу поздраве свима уз жељу за лијеп одмор током љетњег распуста.
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