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Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука

Аудиција за нове "Горгије"   0:0  
Категорија: Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука 22. септембар 2014. године

Фото

С почетком нове школске године, почињу и нове обавезе како наставног, тако и ваннаставног карактера.
Као једна од најверднијих и најуспјешнијих секција, Дебатни клуб "Горгије" отворио је радну сезону већ у
другој седмици рада у новој школској години.

У петак, 12. септембра 2014. године велики број дебатаната Дебатног клуба "Горгије" окупирао је Читаоницу
бањалучке Гимназије. Нашли су се ту бивши дебатанти, сада студенти, такозвани бруцоши, садашњи
дебатанти свих генерација и велики број нових, будућих чланова.
Управни одбор Клуба, како поједини воле да га називају, донио је одлуку да ове године ангажовање
ученика у Дебатном клубу подигне на један виши ниво и на тај начин већ на самом почетку постави
критеријуме рада и понашања.
Тачно у 12:15 почела је аудиција за пријем нових чланова у Дебатни клуб "Горгије". Морамо признати да је
интересовање било веће него штос смо очекивали, а велики број заинтересованих ученика појавио се и
након аудиције. Исто тако не смијемо заборавити повратак појединих чланова који су због превеликог
броја обавеза заледили свој статус у клубу.
Аудиција је била организована на принципу јавног говора на задату тему и са временом припреме у
трајању од 10 минута. Новим чалновима овај принципа рада био је помало необичан, а да бисмо им то
појаснили и приближили, позвали смо чланове жирија и бивше сјајне дебатанте нашег Клуба, Милицу
Малешевић и Срђана Барашина, да демонстрирају јавни говор на задату тему.
Након припреме почели су говори. Све што сада можемо рећи јесте: чувјате се, противници! Ако је улазни
фактор дебатаната 1. и 2. разреда онако висок, шта ли ће тек бити након преданог рада и припреме.

Од тога дана наш Клуб је богатији за 15 нових чланова који су одмах на почетку разврстани у тимове, а на
основу показаних способности и афинитета. С радом су почели већ у понедјељак 15. септембра, а њихова
прва дебата биће уприличена у Седмици дебате која ће бити организована поводом прославе другог
рођендана "Горгија".
Своја врата увијек држимо отворенима за све оне који су вољни вриједно да раде и поштују саговорника,
пропагирају културу дијалога и културну и на аргументима засновану комуникацију!

Доборо нам дошли, драги дебатанти!
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