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Promotorul educaţiei prin dezbateri academice în rândul liceenilor şi studenţilor din
România. Debate, argumentare, gândire critică, public speaking, campionate, premii,
tineri. La ARDOR, credem în argumente.

CE NE DEFINEŞTE:
Lider în educaţie non-formală din 1994
Prestigiu în dezbateri educaţionale prin programe în licee și universități
Promotor şi partener în demersuri educaționale și civice
10.000 debateri şi alumni în comunitate
Campioni mondiali și europeni în competițiile de debate
Premiul I la Gala Societăţii Civile 2011
Premiul I la Gala Premiilor în Educaţie 2011
Premiul pentru educație Radio România Cultural 2011

ARDOR ÎN 2015
7 asociații regionale de dezbateri în rețea + 2 asociații partenere
79 de cluburi de dezbateri pentru elevi
9 cluburi de dezbateri universitare
> 200 de cadre didactice implicate
> 300 de instructori de dezbateri
> 1500 elevi și studenți în cluburile de dezbateri (regim permament)
600 de elevi implicați în Concursul Național “Tinerii Dezbat”
> 3000 de elevi participanți la cursurile opționale “Dezbatere, Oratorie și Retorică”

ÎN TOTAL: > 5000 BENEFICIARI
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MESAJUL
PREȘEDINTELUI
2015 a fost probabil cel mai intens an al ARDOR
din ultimii 10. A fost un an în care toată asociația a
muncit enorm, dar și cel în care am pus bazele multor
inițiative care își vor dovedi valențele pozitive în anii
ce urmează.
În acest ARDOR a devenit membru al Federatiei
“Coaliția pentru Educație”, alături de alte 9 asociații
non-guvernamentale cu experiență considerabilă în
domeniul educației. “Coaliția pentru Educație” este
o structura asociativă ce sperăm să devină în timp un
reprezentant puternic al societății civile angrenate în
zona educației și un partener relevant de conversație
și consultare pentru Ministerul Educației, sindicate,
asociații ale părinților și elevilor.
Tot în acest an, ARDOR a început implementarea celui
mai mare proiect de dezvoltare organizațională din
istoria sa, proiectul “Building Arguments”.
În 2015 am intensificat colaborarea internațională cu
IDEA (International Debate Education Association),
structura federativa a organizațiilor de dezbateri
naționale la care ARDOR este membru fondator. Neam alăturat unor consorții internaționale în 2 proiecte:
“European Network of Debating Teachers” și “From
Measuring to Learning”.
În acest an am participat pentru prima dată la
Swimathon București, unde am reușit nu numai să
atragem o suma de bani pentru susținerea participării
echipei naționale de elevi la Campionatul Mondial de
la Singapore, cât și să aducem sau să readucem mai
aproape de asociație părinți, alumni și prieteni.
Am continuat la nivel central proiectele anuale
consacrate:
Concursul Național Tinerii Dezbat, organizat de
Ministerul Educației, concurs la care ARDOR este
partener tehnic, a avut în 2015 aproape 200 de licee
înscrise.
Finala Turneului Campionilor, competiția unde invităm
cele mai bune echipe de studenți, s-a bucurat în acest
an de prezența unor invitați remarcabili, în compania
sau cu ajutorul cărora construim în continuare
proiecte cu impact - doamna Ligia Deca, Consilier de
Stat în Administrația Prezidențiala, Departamentul
Educație și domnul Florentin Țuca, Managing Partner
al Societății Civile de Avocați Țuca, Zbârcea și Asociații.

Echipa națională de elevi a participat la Campionatul
Mondial de Dezbateri pentru elevi de la Singapore,
unde cei 5 membri ai echipei au acumulat o experiență
importantă în vederea participărilor următoare.
În 2015, mișcarea de dezbateri a continuat să se
mărească. În total, au fost mai bine de 5000 de tineri
care au beneficiat de programe implementate sau
sprijinite de noi și peste 300 de instructori care lucrează
pentru ca valorile pe care dezbaterile academice le
propun să devină norma în societatea românească de
mâine.
Per total, aș putea spune că în 2015 ARDOR Național
s-a concentrat mai mult pe direcțiile strategice care
vizează o mai mare coerență a rețelei de asociații
regionale și cluburi de dezbateri și apropierea de
zona curriculară a dezbaterilor (investiții în formarea
și motivarea cadrelor didactice și în instrumente care
să le ușureze acestora folosirea dezbaterilor în context
școlar).
Bineînțeles, toate aceste lucruri remarcabile nu ar
fi putut să prindă viață fară efortul colegilor mei din
asociațiile regionale, fără munca neobosită a colegilor
mei din biroul central și fără susținerea partenerilor
noștri (dintre care Romanian-American Foundation,
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și
Societatea Civilă de Avocați Țuca, Zbârcea și Asociații
au fost în prim plan).
2016 va fi de asemenea un an provocator. În prima
parte vom finaliza multe dintre proiectele începute în
2015 iar în cea de-a doua parte vom gândi modalități
de continuare valoroasă a acestora. De asemenea, ne
dorim să fie anul în care să ne apropiem și mai mult
de comunitatea noastră de beneficiari, instructori,
părinți, prieteni și susținători.
Președinte,
Emanuel Beteringhe
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PROIECTE DERULATE
1. Concursul Național “Tinerii Dezbat” - ediția 2015
martie - iunie 2015
Concurs național de dezbateri pe tiparul olimpiadelor școlare
Peste 700 participanți (profesori şi elevi din toata ţara)
Descriere:
Concursul Național „Tinerii Dezbat” este un proiect de dezbateri educaționale al Ministerului Educației la care
ARDOR este partner tehnic. Aflat la cea de-a VI-a ediție, proiectul atrage sprijinul unor parteneri importanți:
Romanian-American Foundation, Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României, Consiliul
Național pentru Combaterea Discriminării și UNICEF România.
Concursul are drept scop conștientizarea de către tineri a valorilor cetățeniei democratice prin înţelegerea
informată a realităţilor sociale, dezbaterea argumentată și exersarea atitudinii tolerante și deschise. Proiectul
răspândeşte anual gândirea critică în rândul a sute de elevi de liceu.
Activităţile includ un curs de formare în dezbateri dedicat cadrelor didactice participante, perioada de instruire a
unei echipe de elevi de către fiecare profesor participant, competiţii inter-judeţene care determină echipele ce vor
participa la etapa naţională, turneul naţional şi susţinerea înfiinţării de noi cluburi de debate.
În 2015, aproape 200 de școli au participat la proiect (200 profesori și 600 de elevi).

2. „Building Arguments”
Consolidarea asociațiilor de dezbateri din România
1 aprilie 2015 – 1 aprilie 2016
Proiect de dezvoltare organizațională
Descriere:
Alături de Asociaţia de tineret ECOU, Fundaţia Noi Orizonturi, Tandem şi Centrul de Studii Sociale şi Educaţie
Civică, cu sprijinul Fondul ONG în România și EEA Grants, ARDOR a demarat proiectul „Building Arguments” –
Consolidarea asociațiilor de dezbateri din România.
Proiectul îşi propune extinderea vizibilităţii asociaţiilor cu activitate în domeniul dezbaterilor academice,
extinderea, dezvoltarea şi consolidarea rețelei de asociații regionale și cluburi de dezbateri din România şi
instruirea coordonatorilor de club în vederea obţinerii de finanţări.
Activităţile includ, dar nu se rezumă la traininguri, cursuri şi activităţi de sharing cu şi despre metode nonformale de educaţie, gestionarea unui club, dezvoltarea strategică a reţelei, fundraising, refacerea şi armonizarea
elementelor de vizibilitate ale asociaţiilor de debate. Vor fi create materiale utile pentru opţionalul de debate
din licee, o bază de date cu 200 de teme de dezbateri, 8 tutoriale video pentru iniţiere în dezbateri academice. În
mediul online, site-ul ARDOR va fi refăcut pentru a găzdui resurse, contacte şi a facilita gestiunea activităţii de club
pentru instructori şi profesori.
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3. ENDT (European Network of Debate Teachers)
Martie 2015 - Martie 2017
Training, conceperea unor planuri de lecţii folosind dezbaterile
50 de participanţi din România
Descriere:
Finanţat de Erasmus+ şi dezvoltat în parteneriat cu Slovak Debate Association, Estonian Debate Society şi
Educational Debate Centre – Lituania, acest proiect presupune dezvoltarea într-un cadru internaţional a unui mod
specific de a insera dezbaterile în planurile de lecţie din mai multe discipline şcolare.
În cadrul proiectului ce se va întinde pe 3 ani (2015-2017), câte 3 profesori-traineri din fiecare țară și alți profesori
colaboratori vor lucra împreună spre a defini și promova un manual metodologic de inserare a dezbaterilor în
cadrul diferitelor discipline școlare.
Activitățile proiectului presupun, pe scurt, întâlniri de lucru, sesiuni de training regionale ținute de către profesoriitraineri către un grup țintă total de cel puțin 50 de profesori, conceperea a cel puțin 15 planuri de lecție din discipline
diverse care să includă tehnici de dezbateri, traducerea manualului rezultat în limba română, implementarea
lecțiilor în clase.

4. From Measuring to Learning
Mai 2015 – August 2016
Evaluarea activităţii comunităţii de debate europene
1500 de tineri din 15 ţări
Descriere:
Sub umbrela IDEA, asociațiile de debate din 8 țări europene, incluzând ARDOR în România, au demarat un studiu
al impactului dezbaterilor academice asupra elevilor între 14 și 18 ani.
Un prim scop este de a evalua efectele debateului privind gândirea critică și valorile politice. În această direcție,
asociațiile naționale vor efectua o serie de studii, incluzând comparații între evoluția pe parcursul unui an a
debaterilor și a elevilor care nu practică debate. Părerile debaterilor despre o serie de subiecte vor fi centralizate,
iar activitatea de club va fi de asemenea evaluată de către debateri.
Studiul a fost proiectat cu ajutorul unei echipe de experți în domeniul evaluării și educației. Rezultatele vor fi
analizate în vara anului 2016 și prezentate în toamna și iarna ce urmează. Ele vor fi utilizate pentru a îmbunătăți
calitatea educației prin dezbateri în toate țările participante.
Proiectul este susținut printr-un grant Erasmus+, cu suportul Comisiei Europene.
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5. Participarea echipei României la Campionatul Mondial de Dezbateri
27 iulie - 6 august 2015
Participare la Campionatul Mondial
7 participanţi
Descriere:
Din 2004, ARDOR (Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică) selectează și trimite echipa națională a
României la campionatul mondial de dezbateri academice pentru elevi. Pe lângă campionatul efectiv, echipa se
pregătește participând la un număr de turnee internaționale în ţări precum Turcia, Slovenia, Cehia, Slovacia și
România, performanțe ce aduc prestigiu României și beneficii de imagine, dar mai ales contribuie la parcursul
educațional și profesional al debaterilor ce devin avocații, antreprenorii, liderii de mâine.
În 2015 cei 5 membri ai echipei naționale au fost:
Letiţia Roman - - Club “Central” - Colegiul Național “George Coșbuc” București
Leon Chirilă - Club “Central” - Colegiul Național “George Coșbuc” București
Alice Chempf - Club “Lazăr” - Colegiul Național “Gheorghe Lazăr” București
Miruna Mihăilă - Club “ARGO CNMV” - Colegiul Național “Mihai Viteazul” Ploiești
Mădălina Ionescu - Club “ARGO ILC” - Colegiul Național “Ion Luca Caragiale” Ploiești
Antrenor: Șerban Pitic

6. Coaliţia pentru Educaţie
Aprilie 2015 - aprilie 2016
Coaliţie ONG-uri pentru implicare în domeniul educaţiei
Descriere:
Proiectul “Coaliția pentru Educație” urmărește înființarea, formalizarea și dezvoltarea unei coaliții a organizațiilor
neguvernamentale în domeniul educației în vederea creșterii capacității societății civile de a se implica și a
influența politicile publice în domeniul educației. Alături de ARDOR, din Coaliţie fac parte IDEE - Institutul pentru
Dezvoltarea Evaluării în Educație şi Asociația C4C - Communication for Community.
În cadrul proiectului, ARDOR a contribuit la creșterea capacității
organizaționale a ONG-urilor din educație și capitalizarea
relațiilor interumane din comunitatea Restart în Educație schimb de bune practici și experiențe, creșterea nivelului de
încredere și a cooperării între ONG-urile din sectorul educațional.
Anul 2015 a fost unul de dezvoltare a comunității RestartEdu prin
atragerea unui număr mai mare de oameni cu interes și acțiuni
în educație, iar ARDOR a susținut organizarea a 6 întâlniri de
schimb de bune practici și a RestartEdu Camp.
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7. Participarea la Swimathon Bucureşti
4 iulie 2015
Fundraising şi promovare
14 înotători (4 echipe)
Descriere:
Swimathon este o platformă de atragere de fonduri pentru cauze
din comunitatea locală. Este un mecanism prin care comunitatea se
întâlneşte, interacționează şi se implică să strângă fonduri pentru proiectele pe care le consideră relevante.
Swimathon în trei paşi:
1. Organizaţiile sau grupurile de iniţiativă înscriu cauze din comunitatea locală
2. Companiile şi înotătorii aleg cauza pentru care se implică
3. Susţinătorii donează o sumă de bani pentru fiecare lungime de bazin înotată de favoriţii lor
ARDOR a participat la Swimathon Bucureşti cu scopul de a promova mişcarea de debate din România şi a strânge
fonduri pentru finanțarea participării echipei de debate Team Romania la Campionatul Mondial de Dezbateri
World Schools, Singapore 2015.
Swimathon este impulsul de imagine și fundraising de care Team Romania are nevoie pentru a putea atrage și în
anii care urmează susținători (și financiari și afectivi).
Cele 4 echipe (ARDOR Parents & Kids, ARDOR Friends , ARDOR Alumni și ARDOR Real Swimmers) au reușit să
strângă donații în valoare totală de 11.724 RON.

8. Turneul Campionilor în Dezbateri
7-9 noiembrie 2015
Eveniment de Gală ARDOR
competiţie pentru studenţi - format British Parliamentary
8 echipe, 100 participanți la evenimentul final
Descriere:
În fiecare an, ARDOR organizează împreună cu ARDOR Muntenia, la Bucureşti, Turneul Campionilor în Dezbateri
- competiţia care îi pune faţă în faţă pe cei mai buni debateri români. Finalişti şi câştigători ai unor campionate
naţionale, europene sau internaţionale de top precum cele de la Oxford sau Cambridge, cei mai buni debateri
români sunt invitați de ARDOR la final de an, să concureze pentru trofeul Turneului Campionilor în Dezbateri.
Teme dezbatute:
Acest Parlament ar subvenționa abonamentul la site-urile de întâlniri online pentru persoanele singure de multă
vreme.
Acest Parlament crede că o lume în care oamenii cred în Dumnezeu e o lume mai bună.
Acest Parlament regretă președinția lui Obama.
Acest Parlament s-ar înscrie ca voluntar în proiecte precum Mars One.
Acest Parlament, ca cetățean român, ar participa la proteste.
Acest Parlament ar oferi subvenții considerabile pentru a încuraja înscrierea femeilor în programe educaționale
din domenii unde există o disproporție vădită între sexe.
Finala evenimentului a fost găzduită de Biblioteca Centrală Universitară și a fost deschisă publicului. În deschidere
au vorbit: Ligia Deca, Consilier de stat - Administrația Prezidențială - Departamentul Educație, Florentin Țuca Managing Partner - Țuca, Zbârcea și Asociații.
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9. România Publică (www.romaniapublica.ro)
Dezbateri (publice) cetățenești
Descriere:
România Publică este un program de dezbateri cetățenești lansat în 2013 care investighează asumările partidelor
politice pe subiecte de interes public, având un format care cuprinde atât vocile experților cât și ale cetățenilor. Se
susține prin contribuțiile voluntarilor și ale donatorilor.
În 2015 au existat eforturi ale unei coaliții din societatea civilă de a refoma legile electorale. Rezistența spatiului
politic a fost puternică, în 18 martie 2015 spre exemplu, una din legi (legea finanțării partidelor) a fost aprobată fără
dezbatere reală. În 25 martie 2015 Romania Publica a organizat o dezbatere cu tema “Despre reforma participării
politice. Partide și alegeri”.
Scopul principal al evenimentului a fost informarea din partea celor implicați asupra demersurilor facute până în
acel moment și identificarea pozițiilor și asumărilor partidelor politice.
Au participat reprezentanți ai coaliției Politică fără Bariere, ai SNSPA, Open Politics. Dezbaterea Romania Publică
a lansat de fapt o serie de dezbateri în tară pe care care coaliția pentru reforma legilor electorale le-a facut în 2015.

ASOCIAŢII MEMBRE

ASOCIAŢII PARTENERE
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ECHIPA

Președinte
Emanuel
Beteringhe

Ofiţer
financiar
Andrei Scurtu

Ofiţer Relaţii
Publice
Raluca Bogdan

Asistent
proiecte
Denisa Diaconu

Asistent proiecte
Alina Bucșa

Coordonator
general “Tinerii
Dezbat”
Raluca PetrescuTălpigă

Coordonator
Training “Tinerii
Dezbat”
Nae ŞovăialăIonescu

Coordonator proiect
“From Measuring to
Learning”
Liviu Gajora

Asistent
proiecte
Laura Drăgoi

Coordonator proiect
“ENDT”
Vlad Mihai Icleanu

DATE FINANCIARE
VENITURI

Venituri totale: 499.273 RON
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CHELTUIELI

Cheltuieli totale: 382.521 RON

PARTENERI ȘI SPONSORI
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PARTENERI ȘI SPONSORI

AFILIERI

ARDOR este membru:
IDEA (International Debate
Education Association)
www.idebate.org
Coaliția pentru Educație
www.coalitiaedu.ro
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DATE DE CONTACT
www.ardor.org.ro
office.ardor@gmail.com
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