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Тринаести по реду Међународни дебатни турнир у Љутомеру, Словенија, одржан је у периоду од 5. до 7.
марта 2015. године. Представници Дебатног клуба "Горгије" Гимназије Бања Лука још једном су
представили своју школу и свој град на достојан и достојанствен начин.

Међународне дебатни турнир у Љутомеру одржао се по тринаести пут. Ове године број учесника
надмашио је и нека свјетска такмичења, јер се број тимова до почетка такмичења попео на 51, што је био
максимум. Домаћин је, као и сваке године, била Гимназија "Франц Миклиошич" у Љутомеру, а организатор
такмичења Завод за културу дијалога "За ин Проти".
Дебатни клуб "Горгије" Гимназије Бања Лука представљала су два тима: "Горгије А" који чине Марко
Благојевић, Виолета Вулетић и Јовица Јовић и "Горгије Б" који чине Филип Миљковић, Лука Дивљак и Сара
Латиновић. С обзиром на свјетски дебатни формат који је нашим дебатантима још увијек доста нов и на
искуство дебатаната које је још увијек поприлично мало, постигнутим резултатима можемо бити
задовољни. Свака нова дебата је ново искуство и из сваке нове ситуације научимо нешто ново.
Поред дебатовања веома важне ствари јесу и дружења и упознавања нових људи из свих крајева свијета,
од САД‐а до Украјине, од Новог Зеланда до Финске. Представљање земље, које је обавезна активност на
оваквим турнирима, прошло је, као и обично, занимљиво и необично. Фотографије увијек говоре више од
ријечи, па погледајте!
На крају још само можемо додати да подршка дебатном програму у Словенији надилази све наше замисли,
јер предсједник државе лично отвара турнир и обезбјеђује финансијску и моралну подршку националном
дебатном тиму Словеније који путује на Свјетско дебатно првенство у Сингапур. Побједници турнира су по
други пут за редом чланови националног тима САД‐а који у својој земљи имају дебатни институт, али и
дебату као обавезни дио наставног плана и програма још од најранијих школских дана. Овим је, вјерујемо,
све реченом.
С надом да ће критичко мишљење и култура дијалога добити мјесто у нашем образовном систему, али и у
свијести савјести оних који га кроје, Горгије вас поздрављају и позивају да се знањем и снагом аргумента
борите за своје ставове, поштујући културу дијалога у сваком тренутку.
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