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MESAJUL PREȘEDINTELUI
Anul 2015 a fost un an în care Asociația de Educație
Socială ARES s-a axat pe dezvoltarea echipei
executive, a cluburilor afiliate și pe consolidarea
relațiilor cu alumni și cu instituțiile din Ploiești și
Câmpina. Majoritatea evenimentelor organizate
au avut scopul de a transmite ideea că dezbaterile
academice și activitățile de club au mai mult decât
un rol competitiv și de dezvoltare individuală, anume
rolul de a învăța să lucrezi în echipă și de înțelegere a
importanței implicării active atât în clubul și asociația
în care activezi, cât și în comunitate.
Evenimentele de tip tabără de debate au avut un rol
dual: acela de consolidare a relațiilor între elevii care
provin atât din orașe diferite (Câmpina, Ploiești),
cât și din licee cu profil diferit, Asociația având club
și în Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, și acela de a

facilita interacțiunea între instructori și membri din
echipa executivă, pentru a putea avea continuitate în
conducerea Asociației.
Competițiile organizate de către AES în anul 2015
au marcat fiecare un început: Câmpina Impromptu
Open a avut o tânără echipă de CA și un comitet de
organizare format din elevi de liceu reprezentanți ai
clubului Colegiului Național „Nicolae Grigorescu”,
care au debutat astfel pe scena organizatorilor de
competiție; FIAT!Debate 2.0 a avut loc în colaborare cu
ARDOR Muntenia, fiind prima ediție a competiției de
British Parliamentary a AES; Cupa Liceelor Prahovene
marchează începutul unei frumoase colaborări mai
strânse cu colegii noștri de la ARGO.
Președinte
Cristina Badea

SCURT ISTORIC
AL ORGANIZAȚIEI
Asociaţia de Educaţie Socială reprezintă o organizaţie
non-guvernamentală născută din dorinţa unor tineri
implicaţi în activitatea de dezbateri atât de a dezvoltă
acest program în regiunea prahoveană, cât şi de a
susţine mişcarea de dezbateri la nivel naţional, fiind
în acelaşi timp o iniţiativa de tip “grass-roots”, venită
din partea tinerilor pentru a ajută alţi tineri.
Asociaţia de Educaţie Socială „ARES” îşi doreşte
consolidarea sistemului educaţional prin educaţie
non-formală şi crearea unei comunităţi bazate pe
solidaritate şi proactivitate. În vederea îndeplinirii
viziunii pe care asociaţia o are, ne asumăm misiunea
de a forma viitorii lideri de opinie din România,
educarea tinerilor în spirit civic şi democratic,
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precum şi dezvoltarea gândirii critice, a abilităţilor
de argumentare şi oratorie. Valorile asociaţiei
sunt
anduranţă,
toleranţă,
profesionalismul,
responsabilitatea socială şi dinamismul.
Membrii ARES s-au remarcat de-a lungul timpului
cu rezultate precum participarea în finală Bratislava
Schools Debating Championship 2016 (în echipa cu
elevi din WordUp, Iaşi), participarea ca membri în
echipa naţională a româniei pentru Campionatul
Mondial de Dezbateri Academice în 2013, 2012, 2010,
câştigarea locurilor 2 şi 3 în clasamentul pe echipe
la competiţia internaţională Heart of Europe 2008,
câştigarea Forumului Naţional de Dezbateri în 2011, şi
altele.

PROIECTE DERULATE
1. AES Easter Camp 2015
16-19 Aprilie 2015
Eveniment de teambuilding și training pentru elevi
30 de elevi și instructori
Descriere:
AES Easter Camp 2015 a avut loc la Buşteni. Scopul evenimentului a fost de a face ca elevii beneficiari ai activităţii
de dezbateri din diferitele cluburi ale asociaţiei să se cunoască şi să interacţioneze, atât prin competiţia care a fost
organizată în perioada taberei cât şi prin jocuri de teambuilding.

2. Câmpina Impromptu Open
11-15 August 2015
Competiţie elevi în limba engleză
13 participanţi (34 echipe x 3 liceeni, 24 arbitri, 4 organizatori)
Descriere:
Câmpina Impromptu Open 2015 a reunit echipe din Ploiești, Sinaia, București, Iași, Caracal și Râmnicu Sarat.
Competiția a avut 6 runde preliminare, sferturi de finală, semifinală și finală, în toate aceste runde moțiunile fiind
impromptu.
Runda 1: This House regrets the rise of pop culture authorities on what constitutes good sex (how-tos, Cosmo
magazine etc.)
Runda 2: This House supports child labor in underdeveloped countries.
Runda 3: This House would shut down all state owned media (BBC, TVR etc.)
Runda 4: This House believes that school books should not be protected by copyright laws.
Runda 5: This House would reject the installation of non-medical information technology (such as enhanced
memory, enhanced perception and distance communication) within the human body.
Runda 6: This House regrets the rise of online dating websites and apps.
Sferturi de finală: This House believes that the usage of cultural symbols (Burqa, Niqab, Bindi, cornrows etc) in
regular fashion is immoral.
Semifinală: This House believes that national war memorials should commemorate the casualties on all sides of
the conflict.
Finală: This House would immediately evacuate all relics of cultural or historical importance currently located in
unstable countries to stable western nations.
Competiția a fost câștigată de echipa All Starz, formată din Vlad Surdea, Victor Negoescu și Octavian Nica, iar
premiul I în clasamentul individual a fost câștigat de Irina Țuca din clubul de dezbateri al liceului Sfântul Sava,
București.
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3. FIAT! Debate 2.0
20-23 Februarie 2015
Competiţie pentru studenţi şi elevi în format British Parilamentary
71 participanţi (24 de echipe x 2 membri + 9 organizatori + 14 arbitri)
Descriere:
Evenimentul a avut loc în parteneriat cu ARDOR Muntenia, la Universitatea Româno-Americană, Bucureşti.
Competiţia a reunit echipe de elevi de clasa a 12a şi echipe de studenţi din universităţi din Cluj şi Bucureşti.
Competiţia a fost câştigată de echipa formată din Anda Prunea şi Mihai Morar, acesta din urmă câştigând şi
premiul I la vorbitori. Evenimentul s-a încheiat printr-o dezbatere publică între o echipa formată din doi avocaţi,
una formată din doi cărturari şi două din echipele finaliste.

4. AES Alumni Christmas Party
23 Decembrie 2015
Reuniunea AES alumni
35 participanţi
Descriere:
AES Alumni Chirstmas Party a avut loc într-un restaurant din Ploieşti. Evenimentul a avut loc pe baza de invitaţii
trimise foştilor debateri şi instructori din AES. Scopul evenimentului a fost de a aduce alumni mai aproape de
activităţile asociaţiei, fiind o oportunitate pentru trainerii tineri de a interacţiona şi a face schimb de experienţă
cu alumni.

5. AES Winter Camp 2015
28 Noiembrie -1 Decembrie 2015
Eveniment de teambuilding şi training pentru elevi
60 de elevi şi instructori
Descriere:
AES Winter Camp 2015 a avut loc la Bran. Scopul evenimentului a fost de a face ca elevii beneficiari ai activităţii de
dezbateri din diferitele cluburi ale Asociaţiei, atât din Ploieşti cât şi Câmpina, să se cunoască şi să interacţioneze,
atât prin competiţia care a fost organizată în perioada taberei, cât şi prin jocuri de teambuilding.
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6. Cupa Liceelor Prahovene 2015
5-6 Decembrie 2015
Competiţie pentru elevi începători
168 participanţi (40 de echipe x 3 membri, 20 de arbitri shadow, 20 de arbitri principali, 8 organizatori)
Descriere:
Evenimentul a fost organizat în Ploieşti, în colaborare cu ARGO. Evenimentul a reunit echipe ale cluburilor membre
ale AES şi ale ARGO din Ploieşti, Câmpina şi Sinaia. Competiţia a avut 5 runde preliminare, din care una a fost
impromptu, semifinală şi finală. Moţiunile au fost: AP crede că România ar trebui să accepte cotele de refugiaţi
impuse de UE, Acest Parlament crede că un sistem de votare pur uninominal este preferabil într-o democraţie
unui sistem de votare pur proporţional, pe liste de partid, AP ar impune tuturor posturilor de televiziune şi radio
să aloce un timp de difuzare a evenimentelor sportive feminine egal cu timpul de difuzare alocat evenimentelor
sportive masculine.
Runda 1 : Acest Parlament ar interzice afişarea simbolurilor religioase în instituţii publice (şcoli, spitale, etc.)
Semifinală : Acest Parlament ar obliga toţi utilizatorii de internet să îşi folosească numele reale.
Competiția a fost câştigată de echipa formată din Andrei Roncea, Miruna Constantin şi Diana Scarlatescu din
partea ARGO, iar locul I individual a fost câştigat de Laurenţiu Pop, din AES CNILC.

CLUBURI DE DEZBATERI - ELEVI
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ECHIPA

Cristina Badea
Președinte

Horia Rădulescu
VIce-președinte

Iulia Ion
Logistics Officer

Alin Postolache
IT Officer

Monica Ureche
PR & Media Officer

DATE FINANCIARE
VENITURI ȘI CHELTUIELI

Venituri totale: 30.062 RON
Cheltuieli totale: 29.930 RON
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PARTENERI ȘI SPONSORI

DATE DE CONTACT

aesploiesti@gmail.com
www.fb.com/AESdebate
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