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Регионално дебатно такмичење   3:0  
Категорија: Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука 26. фебруар 2015. године

Фото

У нејдељу, 22. фебруара 2015. године, наша школа је, на челу са Дебатним клубом "Горгије", била домаћин
још једног регионалног дебатног такмичења. Јасна, аргументована расправа на тезе из области
вршњачког насиља, малољетничког преступништва и људских права орила се пуних седам сати из
просторија наше школе.

Да је Дебатни клуб "Горгије" једна од најактивнијих секција у Гимназији Бања Лука доказало се и ове
недјеље, 22. фебруара. Док је већина њихових другара спавала, након вјероватно живог и занимљивог
суботњег изласка, двадесетак Горгија вриједно је радило. По други пут повјерено нам је да будемо
домаћини регионалног дебатног такмичења и угостимо наше колеге из Новог Града, Приједора, Српца,
Брчког и КШЦ Бања Лука.
Осим дебатних рунди, ово такмичење карактерисао је и радионички дио који су припремили чланови
наших Горгија. Од сјајних радионица, на српском и енглеском језику, преко предавања па до креативног и
поучног игроказа било је занимљиво гледати стваралаштво малдих људи. Тачно у подне почеле су дебате.
Наш Клуб овога пута представљали су:
1. Горгије 1: Марко Ромић, Стефан Личина и Бојан Белензада
2. Горгије 2: Сара Петковић, Владана Ђаковић и Сара Латиновић.

Искуство велико и оно нешто мање показали су да је аргументована расправа уз поштовање културе
дијалога могући у данашњем друштву. Представници Центра за културу дијалога, Надина Балагић и Анеса
Вилић, били су више него задовољно организацијом и током такмичења које је текло тачно према плану.
Надамо се да је и нашим гостима, вршњацима и професорима, било пријатно у нашој школи.
Када су у 16:00 часова објављени резултати, сви чланови Горгија, на челу са својим тренером мр Бранком
Кукић, били су више него задовољни. Мноштво похвала за изврсне радионице су нас учиниле поноснима,
али то је још више учинио пласман наших такмичара. Освојили смо 2. и 3. мјесто и у екипној и у
појединачној категорији и на тај начин, надамо се, обезбиједили учешће наших тимова на Државном
дебатном такмичењу које ће бити одржано у априлу.

2. мјесто екипно: Горгије 1
3. мјесто екипно: Горгије 2

2. мјесто у појединачним говорима: Владана Ђаковић
3. мјесто у појединачним говорима: Стефан Личина

Нећемо заборавити огромну честитку колегама из Српца на челу са дебатантом Јованом Татић, који су
освојили прво мјесто у обје категорије.

Уз вриједан рад који нам предстоји, припрему за међународно такмичење у Словенији и државно
такмичење у Сарајеву, Горгије вас поздрављају!
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