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Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука
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Категорија: Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука 15. октобар 2013. године

Фото

"Горгије" дебатују на нов начин! Одржана је прва дебата Свјетског Дебатног Формата WSF у Гимназији

Бања Лука.

Путовање у Румунију на Интернационално дебатно такмичењеARGO OPEN 2013 оставило је изузетан

утисак на чланове Дебатног клуба „Горгије“ у многим сферама. Велики број емоција и утисака изазваних

земљом, људима, дворцима, језиком још увијек се слаже у један шаролики мозаик. Ипак, изнад свега стоји

доживљај и искуство новог дебатног формата са којим су се дебатанти упознали. WSF дебатни формат је

специфичан начин дебатовања који се, наравно, наслања на искуство стечено у основним дебатним

форматима, али има и своју посебну надоградњу. Његове специфичности су, прије свега, посебан стил

говора који помало подсјећа на глуму, унакрсно испитивање у току самог говора, три говорника и четири

говора, осмоминутна излагања, судије које нису {[лат]}табула раса[лат]} већ просјечни грађани са

просјечним знањем.... Није било једноставно прихватити велики број новина, али су дебатанти били

одушевљени слободом и енергичношћу коју овај дебатни формат дозвољава, као и чињеницом да се

већина такмичења проводи управо у овом формату. Поред свега наведеног, одушевила их је и тзв.

импромпту дебата, односно дебата у којој се дебатује на тезу добијену сат прије саме дебате, а припреме

се раде без икаквих помоћних извора осим сопственог знања дебатаната.

Дошавши са овог путовања у потпуности очарани новим сазнањима, дебатанти су пожељели и своје

колеге, остале чланове ДК „Горгије“ упознати барем дјелимично са оним што су видјели, осјетили и

научили. Како се доживљај и сазање о дебати најбоље може пренијети самом дебатом, првотимци

„Горгија“ су одлучили да својим колегама представе новоупознати формат кроз показну дебату уWS

формату. Дебата је одржана 21. септембра 2013. године у Читаоници Гимназије Бања Лука. За сваку

похвалу била је посјећеност дебате, поготово ако се узме у обзир да је састанак заказан у суботу у 10:00

часова. Док су се дебатанти (Влада: Милица Малешевић, Хелена Јавор-Ибрахимбеговић, Ђорђе Рајић;

Опозиција: Срђан Барашин, Александар Милошевић, Огњен Шево) припремали за импромпту дебату на

тезу "Хомосексуалним паровима треба омогућити усвајање дјеце", многобројна публика, коју су чинили

стари чланови ДК, нови чланови и, што је за сваку похвалу, бивши чланови који су сада студенти, имала је

јендочасовно уводно предавање о WS формату. Након веома успјешне дебате која је изазвала опште

одушевљење дебатаната у публици и изузетно богату дискусију, мишљења о побједнику дебате су била

подијељена.

Након трочасовног дружења и дебатовања, чланови ДК "Горгије" закључили су да једва чекају увођење

овог дебатног формата у БиХ дебатни програм чему су спремни дати свој допринос организујући показне и

јавне дебате за све чланове ЦКД-а и на тај начин допринијети промоцији дебате, а с њом и културе

дијалога која и јесте заједнички циљ свих чланова ЦКД-а.
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