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Категорија: Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука 3. јул 2013. године

Уложена енергија никада не нестаје, само се врати у неком другом облику

Драги наши вјерни пратиоци,

иза нас је школска 2012/2013. година, 118. година рада наше школе и прва година рада нашег Дебатног

клуба „Горгије“. Од прве идеје о оснивању клуба и првих ентузијаста који су са својом новом, тада потпуно

непозантом професорицом кренули у потпуно неизвјестан подухват прошло је само десет мјесеци. Мало

времена, а много посла и још више резултата.

Ако се рад у овој области уопште може статистички израчунати и набројати, онда би иза нас било:

1. - 8 јавних дебата

2. - једно школско такмичење

3. - учешће на државном и суперфиналном отвореном такмичењу

4. - снимање прве емисије из серијала „Проговори“ на Алтернативној телевизији

5. - дан забавне дебате

6. - снимање и монтажа два филма за потребе ТВ емисије

7. - прилози на разним телевизијама (БеЛ, АТВ, РТРС)

8. - прве побједе у првој онлајн дебати „Дебатологија“

9. - активно учешће на првој МУН конференцији у Бањалуци

10. - међуклупске посјете

11. - небројени сати семинара и радионица у Сарајеву

12. - суђење јавних дебата у Добоју 

оснивање фејзбук групе Дебатни клуб "Горгије" као и истоимене фејзбук старнице с циљем

промовисања дебате и Клуба

о Кад бољ размислим, све ово набројано није ни близу свих оних сати проведених у Читаоници у

припремама и дебатовању; свих оних теза од ХИВ-а и малољетничке деликвенције, преко говора мржње,

па до улоге дебате у друштву; оне неописиве треме пред први јавни наступ више од 40 младих људи који

су до сада продебатовали у нашем Клубу и постали Горгије... А ко би тек могао да заборави -17 степени

напољу тамо једне давне недјеље у децембру 2012. коју смо провели дебатујући на нашем првом

школском такмичењу, а све с циљем да фер и поштено изаберемо најбоље представнике на Државном

такмичењу у Сарајеву?

Осмијеси, радост на лицима након постизања циља у унакрсном испитивању, бијес због прекратког/

предугог времена, страх од реакције судија, све су то немјерљиви дијелови нашег рада. 

Ипак, неко посједује аршин којим је измјерио све што се радило у нашој црвеној згради са црвеним

краватама око врата. Прва вијест о величини посла који смо обавили и ауторитету који смо само и једино

својим радом и квалитетом заслужили било је именовање Дебатног клуба „Горгије“ Гимназије Бања Лука

за представника Босне и Херцеговине на Међународном дебатном такмичењу у Румунији које ће се

Претраживање...
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одржати од 8. до 12. августа 2013. године. Наши представници на овом такмичењу биће два тима која чине:

Милица Малешевић, Александар Милошевић, Ђорђе Рајић; Хелена Јавор-Ибрахимбеговић, Срђан

Барашин и Огњен Шево. Пет задатих теза из области економије, етике, политике, екологије и историје и

седам теза изненађења, а све то на енглеском језику и у конкуренцији преко 60 дебатних тимова из цијелог

свијета, нису мали изазов за нас, али ни онај који нећемо савладати!

Дан отворених дебатних врата, одржан у Сарајеву 27. и 28. јуна 2013. године, којем су присуствовали

дебатанти Миња Марковић и Стефан Личина, донио нам је још потврда наслова који смо овом тексту дали.

Да не бисмо претјерали у смаохвали, копираћемо овдје дио текста из Дебатних новости, званичног гласила

Центра за културу дијалога о дебатним активностима у Босни и Херцеговини:

"Након завршеног састанка услиједило је проглашење најбољих дебатних тренера и клубова у неколико

категорија. За најбоље дебатне клубове у школској 2012-2013. години проглашени су:

1. мјесто: Дебатни клуб „Горгије“ Гимназије Бања Лука

2. мјесто: Дебатни клуб Пале

3.мјесто: Дебатни клуб „Ад фацтум“ Гази Хусрев-бегова медреса

За најбоље дебатне клубове у сарадњи са „Дебатним новостима“ проглашени су:

1.мјесто: Дебатни клуб Гимназије и средње стручне школе „Петар Кочић“ Зворник

2.мјесто: Дебатни клуб „Пале“ Средњошколски центар Пале

3.мјесто: Дебатни клуб Горгије

Клупске активности су од великог значаја, како за промовисање значаја дебате међу ученицима, тако и за

промовисање дебате широј заједници. Као најбољи организатори клупских активности проглашени су:

1.мјесто: Дебатни клуб „Ад Фацтум“ Гази Хусрев-бегове медресе у Сарајеву

2.мјесто: Дебатни клуб „Горгије“ Гимназије Бања Лука

3.мјесто: Дебатни клуб Воx Гимназије Добриња

У категорији најбоље организоване јавне дебате у школској 2012/2013. години, титулу најбољих

освојили су:

1.мјесто Дебатни клуб „Горгије“ Гимназије Бања Лука

2.мјесто: Дебатни клуб „Пале“ Средњошколски центар Пале

3.мјесто: Дебатни клуб „Ад Фацтум“ Гази Хусрев-бегове медресе у Сарајеву

Најбољи дебатни суци бирани су у двије категорије, на основу одступања од просјечних оцјена других

судаца: просјечни и најстрожији. Можда се на први поглед чини помало необичним да се ријеч најбољи и

најстрожији могу повезати, али само судац који добро познаје правила дебате и улоге појединачних

говорника може оцијенити да дебатант није испунио одређене дужности и образложити зашто је дао ниже

бодове.

Категорија просјечних судаца:

1.Бранка Кукић, Гиманзија Бања Лука

2.Демонд Ђонко, Електротехничка школа Мостар

3.Жарко Брканлић, СШЦ Србац

Категорија најстрожијих судаца:

1.Снежана Чокић, Гимназија и ССШ Источна Илиџа

2.Јелена Ћирић, СШЦ Пале

3.Демонд Ђонко, Електротехничка школа Мостар

Тешко је замислити активан дебатни клуб, без активног дебатног тренера. Стога је било очекивано да се

међу најбољим нађе и награда за најбоље дебатне тренере:

1.Бранка Кукић, Гиманзија Бања Лука

2.Мирзет Хамзић, Гази Хусрев-бегова медреса у Сарајеву

3.Аида Муминовић, МСШ Сребреник"

Искрено се надамо да смо овим и оваквим резултатима оправдали понекад напорне дебатанте и

њиховог тренера, бескрајна и безглава јурцања по ходницима у вријеме дебате, незајажљиву потребу за

Читаоницом, краватама, папиром, публиком, и, најзад, небројеним објавама на Порталу!

Видимо се у септембру са новим успјесима старих и нових дебатаната!

Ваше Горгије

Радио „Орфеј“

Рецитаторска секција

Рукометна секција

Секција „IB Club Italiano“

Секција демократије

Социолошка секција

Тестна секција

Насловна | Импресум | Услови кориштења | Контакт | Мапа сајта

© 2012. Гимназија Бања Лука. Сва права задржана.

Препоручено 3 0 TweetTweet 0

http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=46
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=58
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=37
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=40
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=21
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=20
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=43
http://www.gimnazijabanjaluka.org/
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Impresum.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/UsloviKoristenja.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Kontakt.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sitemap.ashx
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.gimnazijabanjaluka.org%2FNovosti.aspx%3Fid%3D419%26sid%3D52&text=Dan%20otvorenih%20debatnih%20vrata%7C%20%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.gimnazijabanjaluka.org%2FNovosti.aspx%3Fid%3D419%26sid%3D52&via=joxwell
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.gimnazijabanjaluka.org%2FNovosti.aspx%3Fid%3D419%26sid%3D52

