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CUVÂNTUL
PREȘEDINTELUI
În anul 2015 am avut parte de o creștere foarte mare
a numărului de beneficiari ai cluburilor noastre de
dezbateri, dar și o sistematizare a standardelor de
training și instructaj.
Evenimentele noastre au reușit să se ridice la un
standard de profesionalism superior edițiilor trecute,
participanții resimțind sporul calitativ. Din punct de
vedere bugetar am reușit să atingem un punct de

sustenabilitate financiară, niciunul din evenimente
nefiind o „pagubă” în bugetul organizației.
Per total anul 2015 a fost un an de creștere, în care
resursele umane voluntare (toate) ale asociației au
fost întinse la maxim. Focusul ce rezultă implicit în
anul 2016 este un mecanism de sustenabilitate cu
privire la menținerea și dezvoltarea resurselor umane.
Președinte,
Șerban Pitic

SCURT ISTORIC
AL ORGANIZAȚIEI
ARGO (Asociația Română pentru Gândire și Oratorie),
asociație membră ARDOR (Asociația Română de
Dezbateri, Oratorie și Retorică) este o organizație
non-profit care promovează educația prin dezbatere,
oferind elevilor și studenților un cadru instituțional prin
care să poată performa în aria dezbaterilor academice.
În acest sens, ARGO coordonează activitatea a nouă
cluburi de dezbateri în trei orașe diferite și organizează
anual cinci evenimente de profil. ARGO a fost înființată
ca asociație în anul 2009 pe bazele tradiției de 20
de ani a clubului ARGO înființat în cadrul Colegiului
Național „Mihai Viteazul” din Ploiești de către doamna
profesoară Simona Mazilu în anul 1994.

PROIECTE DERULATE
1. Mystery BP Event
20-22 Martie 2015
Competiție studenți și liceeni seniori în limba engleză
48 participanți (24 echipe x 2 membri, 10 arbitri, 5 persoane în echipa de organizare, 10 voluntari)
Descriere:
Mystery BP Event a reunit 24 de echipe din București, Ploiești, Cluj, Iași și Timișoara. Competiția a avut 4 runde
preliminarii, semifinale și finală. Toate moțiunile au fost anuntațe cu 15 minute înainte de dezbatere.
Competiția a fost găzduită de Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești.
Competiția a fost câștigată de echipa formată din Victor Ștefan (Politehnica București) și Mihai Oprea (Academia
de Studii Economice București)
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2. ARGO Academy
19 -24 aprilie 2015
Academie de dezbateri, tabără de învățare
45 participanți (elevi, profesori, studenti), 10 traineri, 5 organizatori
Descriere:
ARGO Academy 2015 a fost un program de training și pregătire pentru debateri, elevi, studenți, arbitri etc.
Acest eveniment s-a întins pe 5 zile, participanții beneficiind de sesiuni efective dar și de dezbateri de exersare.
Evenimentul a fost găzduit de Colegiul „Mihai Cantacuzino” din Sinaia.

3. ARGO Premiership
2-3 mai 2015
Competiție regională de dezbateri pentru elevi
125 (30 echipe x 3 membri, 20 arbitri, 5 organizatori, 10 voluntari)
Descriere:
Turneul a adunat echipe din Ploiești și Sinaia pe parcursul a 4 runde preliminarii urmate de sferturi de finală,
seminale, semifinale dedicate începătorilor, finala dedicată începătorilor și finala mare. Turneul a fost găzduit
de Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” Ploiești. Turneul a fost câștigat de o echipă a Colegiului Național „Mihai
Viteazul” Ploiești.

4. ARGO Summer Camp
1-5 August 2015
Tabără de teambuilding pentru debateri din asociație
40 participanți
Descriere:
Tabăra adună anual câteva zeci de elevi și facilitatori implicați
în activitatea ARGO pentru activități de teambuilding.

5. ARGO Open 2015
4-9 septembrie 2015
Competiție internatională de dezbateri pentru elevi
185 participanți (30 echipe x 4 membri, 40 arbitri, 5 organizatori, 20 Voluntari)
Descriere:
Turneul internațional ARGO Open este singura competiție internatională de dezbateri pentru elevi din România
fiind în anul 2015 a 4-a ediție. Competiția a adunat participanți din România, Africa de sud, Germania, Letonia,
Estonia, Republica Moldova, Bulgaria, Canada, SUA, Marea Britanie, Danemarca, Cehia , Slovacia, Slovenia, Croația
și altele.
Finala competiției s-a jucat între două echipe Sud africane în cadrul sălii polivalente a Hotelului Central din Ploiești.
Gazda turneului a fost Colegiul Național „Jean Monnet” Ploiești.
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6. ARGO Convention
septembrie 2015
Adunare anuală a facilitatorilor, instructorilor și voluntarilor activi ai ARGO
20 de participanți
Descriere:
La ARGO Convention, pe langă aspectul inerent de sudare a echipei, se discută obiectivele organizației pe termen
mediu, viziunea pentru anul viitor și se face un braistorming pentru anul ce urmează. În acest an evenimentul a
avut loc în orașul Breaza, județul Prahova și a adunat 20 dintre voluntarii și instructorii ARGO.

7. Dezbatere Publică de Început de An
15 octombrie
dezbatere publică
125 participanți (30 echipe x 3 membri, 20 arbitri, 5 organizatori, 10 Voluntari)
Descriere:
Dezbaterea de început de an școlar are loc anual, adunând elevii “boboci” selectați să facă
parte din cluburile de dezbateri din Ploiești, alături de traineri , alumni și membri vechi ai
ARGO.

8. Training of Trainers
4-5 octombrie 2015
Sesiune de instructaj pentru trainerii juniori ai ARGO și AES (Asociația de Educație Socială)
22 participanți
Descriere:
Evenimentul a fost o premieră în colaborarea dintre cele două asociații de dezbateri ce activează în județul
Prahova, facilitată de către traineri cu experientă din cadrul ARGO.

9. Cupa Liceelor Prahovene
5-6 decembrie 2015
Competiție regională de dezbateri pentru elevi începători în dezbateri
140 participanți (36 echipe x 3 membri, 20 arbitri, 2 organizatori, 10 Voluntari)
Descriere:
Turneul organizat în colaborare cu AES a adunat toate echipele de debateri începători din toate liceele din județul
Prahova dar și un număr de echipe din Târgoviște. Turneul a fost găzduit de către Colegiul Tehnic „Elie Radu” și
Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”.
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10. Primu’ Turneu ARGO
18-20 decembrie 2015
Competiție națională de dezbateri pentru elevi începători
265 participanți (60 echipe x 3 membri, 50 arbitri, 5 organizatori, 30 Voluntari)
Descriere:
Cel mai mare turneu de începători din România, PTA are deja o tradiție de un deceniu fiind în anul 2015 la a 11-a
ediție! Turneul a adunat debateri boboci din numeroase orașe din toate regiunile României și din Republica
Moldova. Finala turneului a fost disputată de două echipe din București. Competiția a fost găzduită de către
Colegiul „Spiru Haret” Ploiești.

CLUBURI DE DEZBATERI
- ELEVI -
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CLUBURI DE DEZBATERI - STUDENȚI

ECHIPA

Președinte
Șerban Pitic

Vicepreședinte
Laura Drăgoi

Media Manager
Andrei Olaru
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Chief Trainer
Nae Șovăială

Fundraising Manager
Mihai Tonsciuc

DATE FINANCIARE
VENITURI
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%

8%
10%
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51%

Venituri totale: 154.920 RON

CHELTUIELI
22%

4%

74%

Cheltuieli totale: 135.000 RON
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PARTENERI ȘI SPONSORI

DATE DE CONTACT

Web: www.argodebate.ro
Email: office@argodebate.ro
Facebook: Fb.com/ARGODebate
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