
Lotul României
Campionatul mondial de dezbateri academice



Ce este Campionatul Mondial?

World Schools Debating Championship (WSDC) este competiţia de 
top la nivel mondial în domeniul dezbaterilor. Fiecare ţară poate 

participa cu o echipă ce se luptă pentru titlul de Campion mondial.



Dezbaterile în România
Mişcarea de dezbateri din România s-a născut în 1994.

Oratorii români au obţinut titluri precum campioni mondiali, campioni 
Oxford și Cambridge IV, top vorbitori la nivel internaţional.



Utilitatea dezbaterilor
Debate-ul (sau “dezbaterea academică”) este un sport intelectual ce antrenează:





Înfiinţată în 1998 prin instituţionalizarea unui program educaţional 
iniţiat în 1994 de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Asociaţia 
Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR) are în componenţă 
şase asociaţii regionale care au aceeaşi misiune: susţinerea educaţiei 
prin dezbateri, promovând dialogul argumentat şi gândirea critică.
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 Șerban Pitic - antrenorul
Șerban Pitic și-a început cariera în dezbateri și public speaking încă de pe băncile 
liceului, când a participat la numeroase competiții naționale și internaționale, 
inclusiv Campionatul Mondial de Debate. Printre rezultatele sale se numără chiar 
titlurile de campion Oxford IV si SOAS IV (Londra), precum și prezența în finala 
campionatului mondial de dezbateri pentru studenți din 2013. 

Din 2007, Șerban se ocupă de training în domeniul dezbaterilor, comunicării și 
persuasiunii, livrând peste 100 de training-uri și workshop-uri către elevi, studenți 
și profesori, pe teme legate de public speaking, gândire critică și dezbateri.

Simona Mazilu - arbitru, reprezentant al României în 
consiliul WSDC

Doamna profesor Simona Mazilu , instructor, arbitru și formator de instructori de debate, 
este co-autor al primului Manual de Dezbateri Academice din România (1999).

Din 2006 până în prezent, a reprezentat România ca arbitru internațional la Campionatele 
din Țara Galilor, Coreea de Sud, Grecia, SUA, Qatar, Scoția, Africa de Sud, Turcia.



Un parcurs de succes

Lotul Național a avut un parcurs de excepție în cadrul Campionatelor 
Internaționale de Dezbateri din acest an de până acum. 

La European Schools Debating Championship, turneu ce s-a desfășurat 
înianuarie 2016  la Instanbul, Echipa României s-a clasat pe locul 2 Echipa 
României a câștigat ediția din 2016 a Bratislava Schools Debating 
Championship,. Mai mult, Echipa României a dominat și Top 10-ul, al 
vorbitorilor.

În iulie 2016 echipa României a câștigat turneul internațional de 
la Praga, iar la Campionatul Mondial de la Stuttgart membri 
României s-au clasat pe primele locuri în topul vorbitorilor de 
engleză ca limbă străină.

Acum echipa României, cu vechi dar și noi membri, se pregătește 
pentru competițiile acestui an școlar și Campionatul mondial din 
vară din Indonezia!

Cu ajutorul vostru, povestea lor de succes poate continuă!



Voi îi puteți ajuta!
Succesul Echipei României la Campionatul Mondial depinde şi 

de sprijinul dumneavoastră!

Vă invităm să vă alăturaţi efortului nostru, devenind 
parteneri, sponsori şi susţinători ai echipei!


