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Сребрне и златне Горгије   2:0  
Категорија: Дебатни клуб "Горгије" 5. април 2017. године

Фото

Државно дебатно такмичење одржано је у периоду од 31.3. до 2. 4. 2017. године у Сарајеву. Дебатни клуб
"Горгије" представљале су двије екипе: Горгије 1 (Дејана Беговић, Јовица Јовић и Бојан Белензада) и Горгије 2
(Лана Самарџија, Анђела Арар и Лука Дивљак).

У Сарајеву је прошлог викенда много тога било у знаку дебате. Центар за клутуру дијалога, кровна дебатна
организација у БиХ, обиљежила је 20 година постојања. Свечана академија овим поводом одржана је у
Унитик центру, а присуствовали су јој многобројни дебатанти, тренер бивши и садашњи, велики број
директора школа, али и сви они који годинама пружају подршку дебати. Програм академије заједно са
колегом из сарајевске Медресе водио је наш Марко Ромић за кога не можемо рећи да је бивши дебатант,
јер он то није. Осим Марка, у програму свечане академије учествовале су Анђела Диљевић и Ивана
Штековић пјевајући соло пјесму "Удаде се Живка Сиринићка", а заједно са хором Карађоз‐бегове медресе
из Мостара и Збором КШЦ Сарајево пјесму "Мостове". Исто тако наш дебатант, али и сјајан умјетник,
Анђела Арар, плесала је на пјесму "Молитва" Марије Шерифовић.

Поводом обиљежавања ове велике годишњице проглашен је најбољи дебатни клуб. Погађате, то смо ми,
Дебатни клуб "Горгије"  Гимназије Бања Лука!

Државно дебатно такмичење почело је 1. 4. када смо уз много шала и смицалица имали 4 квалификационе
дебате. Обје екипе нашег Клуба пласирале су се у четвртфинале, али су у четвртфиналу спарене тако да иду
једна против друге. Екипа Горгија 2 је завршила своје такмичење на 7. позицији од 22 екипе укупно, што је
и више него одлично.

Екипа Горгије 1 у полуфиналу је побиједила екипу домаћина, одувијек свог највећег противника. Финалну
дебату преузеле су екипе из Бање Луке, Горгије 1 дебатовале су против млађих колега из КШЦ Бања Лука на
тезу: Слободу изражавања у медијима треба ограничити. 

Екипа Горгије 1 завршила је такмичење освојивши 2. мјесто екипно, док су у појединачној категорији
освојили неприкосновено 1. и 2. мјесто ‐ Јовица Јовић 1. а Бојан Белензада 2. мјесто, као што је било и у
претходних неколико година.

Никако не смијемо заборавити ни наше мале дебатантице, Анђелу и Ивану, које су овога пута учествовале у
креативном дијелу програма својим пјесмама, глумом, плесом.

Како су на овом такмичењу наш Клуб представљали матуранти, већином људи који су од 1. разреда у
дебати, морамо им изразити велику захвалност и честитке на свим успјесима који су нас, уз остале,
поставили на прво мјесто међу дебатним клубовима у БиХ.

Претраживање...

Најновије
Сребрне и златне Горгије

Регионални форум Европског
парламента младих

Кроз историју и зиму до Официрске
палате

К'о некад у 8 ‐ Игранка
хуманитарног карактера

Сјећање и лијепо и тужно: Омаж
професору Живку Малешевићу

Најчитаније
ГЛАСАЊЕ: Избор најљепше
матуранткиње и најљепшег
матуранта

УПИС 8. ГЕНЕРАЦИЈЕ IB ПРОГРАМА
У ГИМНАЗИЈИ БАЊА ЛУКА

Резултати испита ученика 5.
генерације ﴾2010–2012﴿

Упис нове генерације гимназијалаца

Упис седме генерације програма
Међународне матуре

По секцијама
Book clubbers

Drama Club

БаЛМУН

Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија
Бања Лука

Додатна настава географије

Драмска секција

Еколошка бригада

Филозофска секција „Тачка“

Физика – „Млади физичари“

Фолклорна секција

Фудбалска секција

Географска секција

Хор

Историјска секција

Италијанска секција INSIEME –
ЗАЈЕДНО

Клуб Византија

Књижевни подневак

Корективна гимнастика у спорту

Кошаркашка секција

Културом против дроге

Ликовна секција

Литерарна секција ,,Питагора“

Литерарно‐новинарска секција
„Орфеј“

Мултимедијална секција

Музичка секција – Оркестар

Њемачки клуб

Одбојкашка секција

Планинарска секција

Почетна Актуелно Прошлост Данас Запослени Ученици IB програм Секције Галерије Издаваштво Друштво Гаудеамус Контакт

43Препоручено 0 Tweet

http://www.gimnazijabanjaluka.org/?eng=1
http://www.gimnazijabanjaluka.org/?lat=1
http://el.gimnazijabanjaluka.org/
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Login.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=962
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=963&sid=52
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=961
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=960
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=959
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=189
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=409
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=263
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=599
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=282
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=57
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=49
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=62
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=52
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=53
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=18
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=55
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=9
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=17
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=54
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=38
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=44
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=30
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=29
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=41
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=61
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=47
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=56
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=35
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=27
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=26
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=16
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=1
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=15
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=7
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=42
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=36
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=24
http://www.gimnazijabanjaluka.org/
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/ProslostSkole.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Akta.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/IB.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Galerije.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Publikacije.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Gaudeamus.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Kontakt.aspx
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.gimnazijabanjaluka.org%2FNovosti.aspx%3Fid%3D962&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Srebrne%20i%20zlatne%20Gorgije%20%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%3D962&via=joxwell


11. 04. 2017. Новости | Сребрне и златне Горгије

http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=962 2/2

Посјети фото галерију >>

Правописна секција

Предузетништво

Програмерска секција

Психолошка секција

Радио „Орфеј“

Рецитаторска секција

Рукометна секција

Савјет ученика Гимназије Бања Лука

Секција „IB Club Italiano“

Секција демократије

Социолошка секција

Насловна | Импресум | Услови кориштења | Контакт | Мапа сајта

© 2012. Гимназија Бања Лука. Сва права задржана.

http://www.gimnazijabanjaluka.org/Galerije.aspx?tip=s&id=636
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=51
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=59
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=6
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sekcije.aspx?id=48
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=60
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/
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Impresum.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/UsloviKoristenja.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Kontakt.aspx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/Sitemap.ashx
http://www.gimnazijabanjaluka.org/galerije/gal636/img11184-164293.jpg
http://www.gimnazijabanjaluka.org/galerije/gal636/img11185-662642.jpg
http://www.gimnazijabanjaluka.org/galerije/gal636/img11186-160991.jpg
http://www.gimnazijabanjaluka.org/galerije/gal636/img11187-659340.jpg
http://www.gimnazijabanjaluka.org/galerije/gal636/img11188-680114.jpg

