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Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука

Регионално/Републичко дебатно такмичење  2:1  

Категорија: Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука 18. новембар 2013. године

Ове године Центар за културу дијалога је промијенио начин пласирања дебатних тимова на Државно

дебатно такмичење. Одлучено је да се у четири регије БиХ одрже Регионална такмичења као први дио

квалификација за Државно дебатно такмичење које ће се одржати у априлу сљедеће година. Једна од тих

регија своје централно такмичење имала је и у нашем граду, а наша школа, предвођена "Горгијама", била је

домаћин.

Републичко/Регионално дебатно такмичење у Бањој Луци одржано је 9. новембра
са почетком у 10 часова и 15 минута. Домаћин и организатор овог такмичења је
био Дебатни клуб „Горгије“ бањалучке Гимназије.  „Горгије“ су од раних јутањих
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сати биле на ногама, и трудиле се да гости који дођу из других градова осјете
праву домаћинску атмосферу.

На такмичењу су учествовали: Гимназија „Петар Кочић“ Србац, Гимназија „Петар
Кочић“ Зворник, Средња електротехничка школа Приједор, Економска школа
Брчко, КШЦ Опћа Гимназија Бања Лука, и, наравно, Гимназија Бања Лука. Екипе
из свих поменутих градова су почеле пристизати око 10 часова у бастион од
црвене цигле, упознајући се успут са колегама домаћинима.

 Не могу, а да не споменем и представнике ЦКД-а које су из Сарајева допутовале
у Бању Луку како би помогле у организацији самог такмичења и побринуле се за
његову пуну регуларност. Надина Балагић и Амела Ибрахимагић су са свом својом
опремом стигле нешто раније у Бању Луку и одрадиле задње припреме за
такмичење.

Само отварање такмичења је одржано у читаноци бањалучке Гимназије, а
отварању су присуствовали некадашњи тренери дебатних клубова Гимназије,
Зоран Пејашиновић, директор школе, и Живка Кукрић, професор. Након
службеног дијела отварања такмичења, Надина и Амела одржале су једночасовно
предавање о основима дебате, али и о чувеном ad hominem-у. Вјерујем да је
предавање било корисно за све такмичаре, а поготово за оне који су на почетку
своје дебатне каријере.

 Након предавања је услиједило жријебање за прву квалификациону дебатну
рунду. Жријеб је морао бити мало измијењен због појединих тимова који су
отказали своје учешће на такмичењу. Пет сала је било спремо за дебатовање, а по
два тима су у сали провела око сат времена. Затим је услиједила и друга дебатна
рунда, и још сат времена проведених у дебатовању.

                Коначно смо дошли и до полуфиналиста, а та два пара су чинили:

Ø  Пар 1 : Гимназија Бања Лука – „Горгије 2“ --- Гимназија Бања Лука „Горгије 1“

Ø  Пар 2: КШЦ Опћа Гимназија Бања Лука – „Тим 1“ --- Средња електротехничка
школа Приједор – „Тим 1“

Састав тимова:

Гимназија Бања Лука – „Горгије 1“: Милица Малешевић, Хелена Јавор-
Ибрахимбеговић, Ђорђе Рајић

Гимназија Бања Лука – „Горгије 2“: Срђан Барашин, Александар Милошевић,
Огњен Шево

КШЦ Опћа Гимназија Бања Лука – „Тим 1“: Милица Мијатовић, Милан Васић,
Филип Јокић

Средња електротехничка школа Приједор – „Тим 1“: Милан Медић, Владимир
Илић, Анђела Кнежевић

 

Судија екипама „Горгија“ Душанка Марин је одлучила да у финале иде екипа
„Горгије 1“, док је судија другом полуфиналном пару Бранка Кукић одлучила да у
финале иде екипа КШЦ Опћа Гимназија Бања Лука – „Тим 1“.

Дошло је вријеме и за финалну дебату, а дебатанти двије гимназије су
дебатовали на тезу: У ваннаставне активности у школама треба укључити више
ученика са смањеним владањем, него ученика са примјерним владањем. Судије
на овој финалној дебати су били: Надина Балагић, Амела Ибрахимагић и Жарко
Брканлић. Они су одлучили да је побједник Републичког/Регионалног дебатног
такмичења тим Гимназије Бања Лука – “Горгије 1”.

Такође, проглашена су и три најбоља говорника на такмичењу, а то су
чланови трећепласиране екипе „Горгије 2“: Срђан Барашин, Огњен Шево
и Александар Милошевић.

                Сви учесници такмичења су добили захвалнице за учешће, а финални
дебатанти и посебне дипломе, али и пригодне награде.

Година дана је прошла од када сам ушао у дебатни програм БиХ, и за ову
годину сам научио много више од било којег другог програма у којем сам
учествовао. Дебата од нас ствар праве говорнике, праве људе...

 На самом крају желим да истакнем да ово такмичење не би било одлично да
ту нису били људи који су се побринули око захтјевне организације такмичења.

Организација:

Ø  Дебатни клуб “Горгије” Гимназије Бања Лука: Бранка Кукић, Стела Алексић,
Владана Ђаковић, Марко Ромић, Милош Петковић, Константин Томовић, Милица
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Малешевић, Хелена Јавор-Ибрахимбеговић, Ђорђе Рајић, Срђан Барашин,
Александар Милошевић, Огњен Шево, Јелена Плаић, Ања Љубојевић, Анђела
Арар, Горан Кукобат, Бојан Белензада, Теодора Павловић, Виолета Вулетић,
Стефан Тодоровић, Вида Давидовић, Ања Живковић, Драгана Аничић, Марко
Благојевић, Стефан Личина

Ø  Центар за културу дијалога: Надина Балагић, Амела Ибрахимагић

За Центар за културу дијалога и Дебатни клуб „Горгије“ Гимназије Бања Лука:

Стефан Личина
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