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

Отворено државно дебатно такмичење

Од 19. до 22. априла 2013. године у организацији Центра за културу дијалога одржано је Суперфинално и

Отворено дебатно такмичење.

Наиме, након завршетка државног дебатног такмичења у децембру мјесецу прошле године, управа ЦКД-

а је одлучила да у прољеће ове године направи још једно, суперфинално такмичење којим ће се доћи до

најбољег дебатног клуба и представника Босне и Херцеговине на Свјетском дебатном такмичењу.

Како су се наши матуранти, Јелена, Милош и Горан, још у децембу показали као добри говорници и

након само неколико мјесеци рада у дебатном клубу успјели да остваре завидан резултат на Државном

такмичењу, позвани су да у априлу бране боје свог Клуба својим говорничким способностима.

Тезе су биле прилично компликоване и захтјевале су много рада и труда наших дебатаната који су у исто

вријеме спремали и матурски испит.

Заједно са професорицом Бранком Кукић кренули су 19. априла пут Сарајева. Три дана непрестаног рада

довела су и до значајних резултата. Дебатни клуб „Горгије“ је након само 6мјсеци активног рада на дебати,

а у конкуренцији 50 искусних клубова и више од 100 дугогодишњих дебатаната, заузео високо шесто

мјесто екипно у укупном пласману, док су појединачни бодови изгледали овако: Јелена Плаић – 66 бодова

(14. мјесто); Милош Петковић – 66 бодова (15. мјесто); Горан Кукобат – 64 бода (16. мјесто).

Побједници су били чланови Дебатног клуба „Пале“ и они су наши представници на Свјетском дебатном

такмичењу. Колегама желимо сву срећу и држимо фиге!

Подсјећамо да су наши матуранти оствраили изузетно добар успјех у протеклој дебатној сезони, јер су се

по први пут сусрели са правом дебатом и стигли до самог врха. Својим насљедницима нису оставили

нимало лак посао, јер од Горгија сада очекују много! Идемо даље!

Фотографије са такмичења можете погледати на званичном сајту Центра за културу дијалога Сарајево.
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