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CUVÂNTUL
PREȘEDINTELUI

SCURT ISTORIC
AL ORGANIZAȚIEI

Dezbaterile academice sunt probabil cel mai 
important instrument de educație non-formală de 
pe urma căruia poate beneficia un elev de liceu 
sau un student din Romania. Adevarata provocare, 
atunci când vine vorba de promovarea dezbaterilor 
și de răspândirea lor,  rămâne transmiterea valorilor 
(toleranța în idei, discuții argumentate, participare 
civică) în așa fel încât să impacteze comportamentul 
beneficiarilor. Să devină un exercițiu civic pe care îl 
practicăm în societate, nu un exercițiu oratoric dintr-o 
sală de clasă. 

Scopul Asociaţiei îl constituie educarea şi formarea 
tinerilor în spiritul valorilor democratice prin 
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi stimularea 
implicării active în viaţa societăţii civile. 

Obiectivele Asociaţiei vizează atât dezvoltarea 
individuală a tinerilor implicaţi în activităţile şi 
programele derulate, cât şi dezvoltarea unei atitudini 
proactive prin angrenarea lor în soluţionarea 
problemelor din comunitatea în care aceştia trăiesc. 
Astfel, proiectele derulate de ARDOR Banat oferă şansa 
tinerilor de a se implica direct în rezolvarea anumitor 
probleme identificate în societatea românească şi de a 
putea pune în practică aptitudinile care îi recomandă 
drept viitori lideri ai generaţiei lor.

În ultimii ani, ARDOR Banat a făcut pași importanți 
spre a deveni o asociație profesionistă care valorifică 
potențialul educațional al dezbaterilor la capacitate 
maximă, dezvoltând în paralel cu programele de 
dezbateri proiecte de implicare civică la nivel local 
pentru beneficiari. 
Am încrederea că, indiferent de dinamica mișcării de 
dezbateri la nivel național, ARDOR Banat va rămâne 
un pol  care va milita permanent pentru formarea 
indivizilor ca modele în societate, nu doar într-o rundă 
de dezbateri. 

Președinte,
Vlad Icleanu  

Experienţa 
Programul de dezbateri academice la nivel de liceu, 
coordonat de ARDOR Banat, a totalizat pe parcursul 
ultimilor doi ani peste 500 de beneficiari din cluburi 
aflate în oraşe din întreaga regiune. Lor li se adaugă 
peste 300 de beneficiari din afara regiunii. 

La nivel liceal, s-au dezvoltat cluburi de dezbateri 
academice în licee din Timișoara, Arad, Hunedoara și 
Reșița. Acestea au fiecare între 20 și 45 de membri și 
desfășoară anual activități și dezbateri cu peste 150 de 
beneficiari în fiecare din cele 8 licee. Pe langă acestea, 
asociația a avut în ultimii 2 ani peste 500 de participanți 
din întreaga țară la evenimentele și concursurile de 
dezbateri organizate.
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PROIECTE DERULATE

1. Forumul Regional de Dezbateri Academice 2015
              11 august – 15 august 

              Competiție elevi în limba română & Teambuilding

              50 participanți (12 echipe * 3 elevi = 36 + 14 arbitri, organizatori și voluntari)

Descriere:
Competiție Regională care a avut ca scop consolidarea comunității de dezbateri la nivel de elevi din ARDOR Banat 
și determinarea echipelor calificate pe locurile regionale la Forumul Național de Dezbateri.
Locul de desfășurare a fost Timișoara, la Fundația Județeană pentru Tineret.
S-au desfășurat 5 runde de dezbateri urmate de semifinale și finală. 

2. Forumul Național de Dezbateri Academice 2015
              26 august – 31 august

              Competiție Națională de dezbateri 

              300 participanți

Descriere:
Aflat la cea de-a 21-a ediție, Forumul este cel mai prestigios eveniment de dezbateri la nivel de liceu din Romania. 
În anul 2015, organizarea acestuia a revenit ARDOR Banat, care alături de parteneri publici precum MTS, Primăria 
Municipiului Timișoara, Universitatea de Vest și Universitatea Politehnică a implementat proiectul.

Competiția s-a desfășurat pe parcursul a 5 zile, desfășurând un numar de 8 runde de dezbateri de calificare și 3 
runde de dezbateri eliminatorii. La eveniment au participat un număr de  66 de echipe din peste 54 de licee din 
România, alături de arbitri din comunitate, organizatori și voluntari. 

Echipa reprezentantă a clubului de dezbateri Sava din București a fost cea care a cucerit trofeul național.
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CLUBURI DE DEZBATERI
- ELEVI -

CLUBURI DE DEZBATERI - STUDENȚI
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DATE FINANCIARE 
VENITURI

ECHIPA

Președinte 
Vlad Icleanu

Secretar
Andrei Cojocaru

Director Cluburi
Patricia Boit

Vicepreședinte
Alexandru Gurban

Director HR
Denisa Buresin  

Director Proiecte
Mălina Silvestru  

Venituri totale: 33.000 euro
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CHELTUIELI

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Primăria Municipiului Timișoara

Ministerul Tineretului și Sportului

Accenture

OSUT

Agenția Națională Anti-Drog (ANA)

Universitatea de Vest Timișoara

Universitatea Politehnica Timișoara

Cheltuieli totale: 32.000 euro

PARTENERI ȘI SPONSORI
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DATE DE CONTACT

vmicleanu@gmail.com
www.fb.com/ARDOR.Banat
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