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CUVÂNTUL
PREȘEDINTELUI

Anul 2015 a fost unul în care asociația s-a concentrat mai mult pe consolidarea relațiilor existente cu cluburile
afiliate, mai degrabă decât pe dezvoltarea de parteneriate și proiecte noi. A fost și un an în care majoritatea
membrilor seniori ai clubului s-au implicat mai puțin în partea de administrare, rezultând în proiecte desfășurate
pe bază de resurse financiare proprii sau taxe directe (mai degrabă decât finanțări sau sponsorizări).
Prioritățile au fost (și continuă să fie):
• Crearea unui cadru de formare continuă de instructori și arbitri.
• Crearea unei rețele stabile de parteneriate cu instituții și organizații care să poată sprijini activitatea clubului.
• Organizarea unui eveniment competițional anual la care să ia parte participanți din cât mai multe regiuni.
Din punct de vedere al participărilor la competiții, a fost în general un an propice, cu participări și breakuri ale
elevilor la competiții ca CDX, SG:COD, FNDA; Dezbatem România, PTA, Central Open, dar și cu participarea unei
echipe de studenți la WUDC.
Președinte,
Genoveva Cerchez

SCURT ISTORIC
AL ORGANIZAȚIEI
S-a format ca și club de dezbateri la începuturile mișcării
de dezbateri în Romania, parte a asociației regionale
ARDOR Moldova (afiliată la ARDOR). În 2005 a obținut
personalitate juridică, iar de câțiva ani este afiliat direct
la ARDOR și funcționează ca asociație la care se pot
afilia alte cluburi din regiune (nu doar din Iași).
CDAIS se adresează elevilor și studenților în calitate de
beneficiari debateri, dar și studenților și profesorilor
în calitate de beneficiari instructori. Accesul individual
se face pe bază de voluntariat, iar afilierea cluburilor
în baza unui contract de parteneriat și a unei cotizații
anuale. Viziunea organizației este a unei comunități
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de tineri cu abilități și cunoștințe de analiză critică,
dialog și oratorie, care să dezvolte comunitățile de care
aparțin în spiritul valorilor democratice.
În concordanță cu această viziune, CDAIS s-a implicat
adeseori în proiectele ARDOR cu o componentă
puternică de educație și popularizare (coordonarea
Debate Wiki, implicarea în proiecte cu o componentă
de dezbatere publică, coordonarea proiectului de
cercetare demarat de IDEA în 2015 etc.), pe lângă
participarea la competiții naționale și internaționale și
organizarea de competiții locale și regionale.

PROIECTE DERULATE
1. Competiție de dezbateri în cadrul proiectului anti-bullying al clubului Impact
din Colegiul Național Iași
16-17 Mai 2015
Competiție elevi în limba română
37 participanți (9 echipe x 3 liceeni, 7 arbitri, 3 persoane în echipa de organizare)
Descriere:
Competiția a reunit 9 echipe din Iași. Competiția a avut 3 runde în total, 2 impromptu și una pregătită.
Competiția a fost câștigată de echipa Colegiului Național “Mihai Eminescu” din Iași.

2. Training de introducere în dezbateri pentru elevi
23-24 Mai, 30-31 Mai 2015
Training pentru elevi
20 participanți
Descriere:
Training de introducere în argumentare, contraargumentare, formatul de
dezbateri World Schools, elemente de public speaking. Sesiuni axate atât
pe predarea unui material teoretic, cât și pe exersarea abilităților.

3. Training de introducere in dezbateri pentru elevi
12-14 Iunie, 19-21 Iunie 2015
Training pentru elevi
16 participanți
Descriere:
Training de introducere în argumentare, contraargumentare, formatul de
dezbateri World Schools, elemente de public speaking. Sesiuni axate atât
pe predarea unui material teoretic, cât și pe exersarea abilităților.

4. CDAIS Ice Breaker
7-8 noiembrie 2015
Competiție de dezbateri pentru elevi
67 participanți (16 echipe x 3 liceeni, 11 arbitri, 8 persoane în echipa de organizare)
Descriere:
Competiția a reunit 16 echipe din Iași. Competiția a avut 4 runde preliminare (2 pregatite și 2 impromptu) și 2
eliminatorii (ambele pregătite). Competiția a fost câștigată de echipa Colegiului Național “Emil Racovita” din Iași.
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CLUBURI DE DEZBATERI
- ELEVI -
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CLUBURI DE DEZBATERI - STUDENȚI

ECHIPA

Președinte
Genoveva Cerchez

Coordonator
Gajora Liviu

Training și Curriculum
Cezar Manea

Financiar și Parteneriate
Andrei Cioromila

Media și Promovare
Stefana Popa

Coordonare Studenți
Stefana Nazare
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DATE FINANCIARE
VENITURI

35%

Sponsorizări
895 lei
Taxe participare 500 lei
Total

65%

1.395 lei

CHELTUIELI
19%
Evenimente
915 lei
Costuri personal 260 lei
Altele
168 lei
Total
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1.353 lei

13%
68%

PARTENERI ȘI SPONSORI

DATE DE CONTACT

www.cdais.wordpress.com
oﬀice.cdais@gmail.com
www.fb.com/cdais.ro
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