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INTRODUCERE
Încă din 1994, ARDOR lucrează cu elevii, studenții și profesorii din România pentru a pregăti urmatorii cetățeni
informați și responsabili prin metoda dezbaterilor academice și stimularea culturii dialogului argumentat. În 1998
a fost înființată oficial cu numele de Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică (pe scurt ARDOR) prin
instituționalizarea programului de dezbateri al Fundației pentru o Societate Deschisă (Open Society Foundation).

Ø Rețeaua ARDOR
ARDOR are o structură federativă și funcționează ca o rețea de peste 100 de cluburi de dezbateri pe teritoriul
țării, coordonate de cele 6 asociații regionale (descrise mai jos). Asociațiile regionale sunt membre ale ARDOR
(sunt membre în Adunarea Generală), având în același timp și reprezentanți în Consiliul Director al ARDOR.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ARDOR Muntenia - regiunea istorică Muntenia și Dobrogea
AGORA Debate - regiunea istorică Transilvania
ACORD - regiunea istorică Moldova
ACDV - regiunea istorică Banat
ARGO - Prahova și Dâmbovița
AES - Prahova

Ø Programele ARDOR
Pentru a-și atinge obiectivul, ARDOR lucrează în parteneriat cu peste 150 de licee și universități din România, cu
ajutorul a peste 300 de instructori de dezbateri (profesori și studenți) pentru a ajunge la peste 5000 de
beneficiari (elevi și studenți) în fiecare an. Astfel, ARDOR desfășoară 5 programe distincte la nivel național:
1. Programul de dezbateri pentru elevi – cluburi și evenimente de dezbateri pentru elevi de liceu
(competiții, cursuri). În 2019 au fost 100 cluburi de dezbateri active în 112 școli și aproximativ 1650 elevi
beneficiari. Au fost organizate aproximativ 40 de evenimente locale, naționale și internaționale.
2. Programul de dezbateri pentru studenți – cluburi și evenimente pentru studenți, în parteneriat cu
universități. În 2019 au fost 3 cluburi active la nivel național (București, Cluj, Oradea) și 5 evenimente
organizate – 4 turnee naționale și 1 turneu internațional
3. Programul de instruire în educație deliberativă pentru profesori – cursuri și evenimente dedicate cadrelor
didactice, cu scopul de a le ajuta să utilizeze tehnici și metode de educație deliberativă pentru lucrul la
clasă, în predarea cursului opțional de debate („Dezbateri, Oratorie și Retorică” acreditat de Ministerul
Educației Naționale în 2011), sau pentru activitatea din cadrul clubului de dezbateri. Astfel, debate-ul
devine accesibil nu doar membrilor de club, ci oricărui elev care optează pentru cursul opțional, iar
profesorii au ocazia să aleagă un curs care le va schimba adesea percepția asupra rolului elevului în clasă.
4. Lotul Național de Dezbateri al României la nivel de liceu pentru Campionatul Mondial de Dezbateri
Academice (World Schools Debate Championship). Încă din 2004, ARDOR selectează și trimite echipa
națională a României la Campionatul Mondial.
5. DialogON, antrepriza dezvoltată de ARDOR – reprezintă programul de cursuri de argumentare aplicată
pentru profesioniști.
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PROIECTE STRATEGICE
Ø Debate Education Network 2.0
aprilie 2018 – decembrie 2021

Programe adresate: Programul pentru elevi, DialogON (programul
pentru profesioniști)
Debate Education Network este al doilea grant primit de la
Romanian American Foundation (2018 – 2021). Scopul acestuia
este să consolideze rețeaua ARDOR prin 3 piloni principali:

1. Crearea unui mecanism de asigurare a calității trainingului în cluburile de debate. Aici investim în Master
Traineri Regionali, creăm un Standard de Training de Debate la nivel național și punem în mișcare diverse
procese de susținere a trainerilor de debate din programul pentru elevi.
2. Creșterea gradului de autosustenabilitate financiară, atât la nivel național, cât și la nivel regional. La acest
capitol lucrăm la dezvoltarea de programe comerciale naționale și regionale.
3. Dezvoltarea relației cu Ministerul Educației și Cercetării, precum și cu Inspectoratele Școlare Județene
pentru consolidarea poziției ARDOR drept cel mai important furnizor de educație deliberativă din România. Aici
ne interesează să putem lucra cu 75% dintre inspectoratele județene.
Ce am realizat în 2019 în proiectul Debate Education Network 2.0:
•
•
•
•
•

Am reacreditat la Ministerul Educației și Cercetării, pe o perioadă de 4 ani, cursul de formare
continuă pentru profesori – SIPDODOR 2.0 – 40 de ore față-în-față, 10 credite
În SIPDODOR 2.0 - am acreditat 24 de formatori („ninja”) și 40 de locații în 27 de județe. În iulie
2019 am instruit 10 traineri noi care au intrat în echipa de formatori ai ARDOR
Am crescut atât calitatea predării opționalului, cât și frecvența folosirii tehnicilor de debate la
ore de curs
Împreună cu Master Trainerii recrutați în 2018 am găzduit 9 ateliere, în urma cărora am creat
un standard comun de training
Am susținut traininguri (DialogON pentru profesioniști) pentru câteva firme din domeniul
corporate

4

Ø Empower Youth to Debate Across Europe
iunie 2018 - decembrie 2019

Programe adresate: Programul pentru elevi
În 2018 am pornit la drum alături de alți 7 parteneri internaționali din IDEA cu
proiectul EY2DE în 4 etape:
• Crearea a 30+ planuri de training
• Instruirea de către profesioniști internaționali a 3 Master Traineri din fiecare țară parteneră, care să
transmită mai departe ce au primit
• Crearea unui mecanism de acreditare a trainerilor la nivel European
• Crearea unei baze de date online cu Traineri și Planuri de Training
Toate acestea pentru a crește standardul de calitate a trainingului de dezbateri la nivel european și pentru a
oferi instructorilor de dezbateri mai multe oportunități de integrare pe piața muncii în țările lor. Instruirea
Master Trainerilor care apoi diseminează în țară ce au învățat face posibilă creșterea gradului de profesionalism
și a calității trainingului, însă oferă trainerilor și abilități foarte utile din punct de vedere profesional.
Mai departe, crearea unui sistem de acreditare internațional poate formaliza experiența de training a
instructorilor pentru actorii din sistemul public sau privat.
Nu în ultimul rând, o bază de date comună cu traineri și planuri de training va facilita colaborări ulterioare.
În 2019, ca parte din programul Empower Youth to Debate Across Europe, ARDOR a organizat Training of
Trainers Național, evenimente regionale pentru crearea standardului de training, Training of Master Trainers
internațional si Conferința pentru promovarea standardului de training.

Ø Europe for Citizens Structural Grant
Anul II (1 ian. - 30 dec. 2019)

Programe adresate: Programul pentru elevi
Este un proiect al rețelei IDEA la care s-a alăturat și ARDOR. Scopul acestuia este de a crește capacitatea
organizațională a rețelei, precum și de susținere a unor serii de activități de dezbateri care aibă loc la nivelul
tuturor partenerilor. Proiectul este coordonat de IDEA și derulat în parteneriat cu asociațiile de dezbateri din
Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Letonia, Lituania, Macedonia, România, Serbia, Slovacia, Spania.
În cadrul acestui proiect a fost dezvoltat programul “Threats to Democracy”, cu ajutorul căruia a fost finanțat
Forumul Național de Dezbateri Academice 2019, desfășurat la București în perioada 20-26 august 2019.
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Ø Future Citizens 2.0
Perioada de proiect inițială: octombrie 2019
- aprilie 2020

Programe adresate: Programul pentru elevi
Am învățat în cei 25 de ani de experiență că educația
deliberativă (argumentare, dezbateri) îi ajută enorm
pe tinerii de oriunde ar fi și din orice mediu ar
proveni, să capete încredere în ei și să conștientizeze
că au o voce.
Future Citizens 2.0 este primul proiect educațional de
anvergură națională în care liceeni din zonele rurale și
medii defavorizate și profesorii lor primesc, timp de 5
luni, susținere, resurse și mentorat pentru a deprinde
abilități de discurs, argumentare și educație
democratică. În cadrul acestui proiect, ARDOR si-a
propus să inițieze în dezbateri aproximativ 90 de
profesori din 9 județe ale țării (Caraș-Severin,
Hunedoara, Gorj, Botoșani, Neamț, Teleorman, Călărași, Ialomița, Vaslui), pentru ca aceștia să deschidă
cluburi de dezbateri în liceele din care provin, inclusiv în licee tehnologice din mediul urban și rural
dezavantajat.

Scopul este ca acești profesori să folosească metoda
dezbaterilor pentru a îmbunătăți abilitățile elevilor de
gândire critică, documentare, discurs, argumentare,
lucru în echipă și să pună accentul pe educație civică,
cu sesiuni și moțiuni axate pe tematici civice. Pentru a
realiza aceste obiective, au fost recrutați 9
coordonatori județeni, instructori de dezbateri din
comunitate, care au ținut ateliere de formare pentru
profesorii din județ. Proiectul, desfășurat în parteneriat
cu Funky Citizens, este finanțat de Ambasada Statelor
Unite ale Americii și se desfășoară în perioada
octombrie 2019 - aprilie 2020.
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Ø Instructori de dezbateri 2.0

Perioada de proiect inițială: noiembrie
2019 - aprilie 2020

Programe adresate: Programul pentru elevi
În cadrul proiectului “Instructori de dezbateri 2.0”
ne-am propus să instruim 50 de instructori, profesori
și studenți într-o tabără de 5 zile, pentru a putea să
transmită cunoștințele pe care le-au dobândit și să
ofere training și mai bun pentru alți 500 de elevi.
După tabără, acești instructori se întorc în cluburi și
folosesc ce-au invatat în tabără pentru a completa
cunoștințele elevilor pe partea civică și democratică,
prin meciuri și ședințe care pun accentul pe acest
domeniu. Ne-am concentrat pe a facilita învățarea
instructorilor (studenți și profesori) și, indirect, pe
impactul pozitiv asupra elevilor cărora le vor fi
mentori, prin a pune accentul pe metode și
instrumente variate pentru training, procese de
feedback constructiv și debrief, practică, simulare de
meciuri de dezbateri și invitați speciali, din afara
comunității de dezbateri. Invitații noștri au
împărtășit cu participanții instrumente precum
Appreciative Inquiry și Neuroștiința Comunicării. Proiectul este finanțat de către Raiffeisen Bank prin programul
de granturi „Raiffeisen Comunități” și se desfășoară în perioada decembrie 2020 - aprilie 2020.
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1. PROGRAMUL PENTRU ELEVI
Ø Training of Trainers National
Ca urmare a unui eveniment internațional de formare pentru
Master Traineri, desfășurat în noiembrie 2018 la Education
Point, instructorii din România care au participat la acel
eveniment au găzduit un Training of Trainers național în
București, în perioada 10-13 ianuarie 2019.
21 de instructori din toate cele 6 asociații regionale au participat la 3 zile intense de training, susținut de Radu
Tigănaș, Dan Sima și Mihai Oprea. Scopul acestui training a fost dezvoltarea abilităților de instructori pentru
participanți, în vederea creșterii calității de training în dezbateri. Evenimentul a fost finanțat de programul
Erasmus+ al UE, în cadrul proiectului Empowering Youth to Debate Across Europe (EY2DE) și face parte din
eforturile de creștere a calității trainingului de debate, obiectiv finanțat de Romanian-American Foundation.
10-13 ianuarie 2019
28 de ore de training și practică
26 de instructori și formatori

Ø Evenimente regionale pentru crearea standardului de training
În 2019, Master Trainerii recrutați în anul precedent au găzduit
9 ateliere care au avut ca scop crearea unui standard comun de
Martie-Aprilie 2019
training de debate în cluburile ARDOR. În urma acestor ateliere
9 ateliere în cele 6 regiuni
la care au participat peste 65% din cluburile afiliate ARDOR,
66 de traineri și Master Traineri
precum și în urma feedback-ului online, a fost elaborat un
standard de calitate, sub forma unui document de 12 puncte
agreate de întreaga comunitate ca fiind elemente rezonabile și necesare pentru a putea asigura minima calitate
pentru un training de debate.
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Să cunoască:
ü Formatul de debate
WS
ü Datoriile Vorbitorilor
ü Modelul de
argumentare SEXI
ü Tehnici de
contraargumentare

După un an de
training, un
debater de liceu
ar trebui:

Să poată să:
ü Țină un discurs de 8
minute
ü Țină un discurs cu
elemente de structură
ü Genereze argumente
pentru un caz
ü Folosească modelul SEXI
ü Ofere POI-uri
ü Contraargumenteze idei

Ø Training of Master Trainers – Romania
9-13 iulie 2019
Atelier dedicat instructorilor de dezbateri din 8 țări
19 instructori si formatori
în care aceștia activează.

În iulie 2019, ARDOR a organizat și găzduit la
București Training of Master Trainers internațional.
Au fost 3 zile intense în care un grup de 16
instructori de dezbateri din 8 țări (toate membre
ale rețelei europene de organizații de dezbateri
IDEA) au lucrat intens pentru a aduce un plus de
calitate în comunitățile și în cluburile de dezbateri

Îndrumați de 3 traineri internaționali (Daan Welling,
Thore Andiel și Nae Șovăială), participanții au identificat
care sunt calitățile unui trainer bun, cum să definești
obiective de învățare, ce înseamnă să oferi feedback
constructiv și încă o serie de informații, abilități și
atitudini necesare în activitatea lor de training.
Evenimentul a făcut parte din proiectul Empowering
Youth to Debate Across Europe (EY2DE).
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Ø Conferința pentru promovarea standardului de training

26-27 octombrie 2019
Conferință
22 de instructori și formatori

În vederea promovării și implementării standardului de training de
dezbateri, ARDOR, în parteneriat cu ARDOR Muntenia, a organizat în
luna octombrie o conferință care a avut ca scop oferirea de sprijin,
resurse și ghidare trainerilor în implementarea standardului,
găzduită de Radu Tigănaș și Nae Șovăială. Acest eveniment, parte a
proiectului EY2DE, a fost finanțat de programul Erasmus+ al UE și
face parte din eforturile de creștere a
calității trainingului de debate, obiectiv
finanțat
de
Romanian-American
Foundation.
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Ø Atelier de planificare Future Citizens 2.0

9-10 noiembrie 2019
Atelier de formare pentru coordonatorii județeni
12 instructori și formatori

“Future Citizens 2.0” este un proiect finanțat de către Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. În

cadrul acestui proiect au fost selectați 9 coordonatori județeni pentru cele 9 județe implicate în acest proiect
(Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Botoșani, Neamț, Teleorman, Călărași, Ialomița, Vaslui), și 7 din acești
coordonatori au participat în perioada 9-10 noiembrie la un atelier de formare în București. La acest atelier s-au
discutat și planificat sesiunile de formare pe care cei 9 coordonatori județeni le-au organizat și găzduit în
propriile județe.
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Ø Training de introducere în dezbateri pentru Future Citizens 2.0
Ca urmare a atelierului de planificare din 9-10
noiembrie, cei 9 coordonatori județeni au ținut un
training introductiv în dezbateri academice în
weekendul 16-17 noiembrie, la care au participat
peste 100 de profesori din 9 județe.

16-17 noiembrie 2019
9 ateliere județene
112 cadre didactice și 9 formatori

În cadrul acestor ateliere, profesorii s-au familiarizat cu fenomenul de dezbateri academice, formatul World
Schools și tehnici de predare și instruire în dezbateri academice, corelate cu standardul de training de dezbateri.
Ulterior, acești profesori au deschis cluburi de dezbateri în propriile licee.
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Ø Mega Dezbatere - ediția a III-a

octombrie 2019 – ianuarie 2020
9 competiții de dezbateri
7 orașe și 186 de debateri participanți

2019 a fost al treilea an consecutiv în care am organizat
împreună cu Omnia Help (una dintre companiile care
administrează brandul MEGA IMAGE) proiectul Mega Dezbatere.
Tot în 2019, proiectul s-a extins la 7 orașe și 9 competiții de o zi,
în București, Ploiești, Cluj, Constanța, Timișoara, Iași și Brașov, cu
etapa de gimnaziu și finala mare la București.

În perioada 16 octombrie 2019 - 25 ianuarie 2020, peste 180 de
elevi au dezbătut pe teme ce aduceau în discuție problematici de
alimentație sănătoasă și mediu. Proiectul a primit feedback

foarte bun, atât din partea comunității de dezbateri, cât și din
partea partenerilor și a sponsorilor.
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Finala

Mega, atât cea de liceu, cât și cea de gimnaziu, s-a desfășurat la

București

pe

25 ianuarie 2020, la Impact Hub. 30 de debateri din toată țara s-au confruntat în 3

runde, urmate de dezbaterea finală, în care s-au confruntat echipele din Colegiul Național Grigore Moisil
București și Colegiul Național Sfântul Sava din București.

Câștigătoarea competiției la nivel de liceu a fost desemnată
echipa din Moisil, iar la gimnaziu a câștigat echipa de la
Colegiul Național Bilingv George Coșbuc din București, pe locul
2 situându-se tot o echipă din Colegiul Național Grigore Moisil
din București. La finală au fost prezenți membri ai comunității
de dezbateri, reprezentanți de la MEGA IMAGE, iar
evenimentul a fost promovat în mediul online de către
influencerul Adrian Popescu Cuza (“Noaptea Târziu”).

Locație
Ploiești
Iași
București
Cluj
Constanța
București (gimnaziu)
Timișoara
Brașov
București - Finală

Data
26 octombrie
2 noiembrie
9 noiembrie
16 noiembrie
23 noiembrie
24 noiembrie
14 decembrie
21 decembrie
25 ianuarie

Organizator
ARGO
ACORD
ARDOR Muntenia
AGORA
ARDOR Muntenia
ARDOR Muntenia
ACDV
AGORA
ARDOR
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Nr. participanți
21
24
30
24
18
18
24
24
30

2. PROGRAMUL PENTRU STUDENȚI
În 2019 au fost active 3 cluburi de dezbateri pentru studenți:
Ø Clubul Universității Babes-Bolyai Cluj
Ø Clubul Universitatății București
Ø Oradea Debate Society
Cele 5 evenimente de dezbateri pentru studenți
au fost organizate în format British Parliamentary
(același format ca la campionatele europene și
mondiale pentru studenți și au fost:
Naționale:
Ø Fiat! BP -12-14 aprilie 2019
Ø ARGO BP 5-7 aprilie 2019
Ø Openul Facultății de Drept – 3-5 mai 2019
Ø EduOpen 5-9 dec 2019
Internațional:
Ø Bucharest Open - 12-14 iulie 2019
În turneele internaționale studenții din România au obținut rezultate notabile la London Open 2019
(semifinale ESL – MS&DS și finala ESL – AC&ON – toți Unibuc) și Rotterdam Open (Finala Open AC –
Unibuc și TM- Cambridge, UK).
Merită menționate și rezultatele individuale ale lui TM, trainer la Sava Debate Club din București și student
la University of Cambridge UK care, reprezentând această universitate a câștigat în 2019 turneele Zagreb
Open, Paris Open și University College London Open și a obținut titlul de 2nd best Speaker în clasamentul
general la Campionatul European de Dezbateri pentru Studenți.
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3. PROGRAMUL PENTRU PROFESORI
Ø Strategii Inovative de Predare a Disciplinei Opționale Dezbateri, Oratorie și Retorică
(SIPDODOR)

Ianuarie - Decembrie 2019
Cursuri de dezbateri pentru profesori, acreditate de MEC
212 profesori formați în cadrul a 12 cursuri finalizate
SIPDODOR a fost acreditat de către Ministerul
Educației și Cercetării încă din anul 2016, fiind un curs de formare continuă, adresat cadrelor didactice din
mediul preuniversitar. Cursanții trec prin module cu informații aplicabile atât la Olimpiada „Tinerii Dezbat”, cât și
la disciplina opțională, însă pot deprinde și tehnici deliberative utile pentru predarea oricărei materii la clasă.
Feedback-ul primit de la cursanți a fost unul foarte bun, majoritatea menționând faptul că îi ajută la ore – le dă o
metodă în plus de a face ora mai interesantă și interactivă.
În SIPDODOR 1.0 am avut peste 750 de absolvenți (cadre didactice din mediul preuniversitar) cărora le-am oferit
uneltele necesare pentru utilizarea debate-ului la clasă și pentru predarea opționalului Dezbatere, Oratorie și
Retorică.
SIPDODOR 2.0 a fost reacreditat de către MEC în iulie 2019. Tot în iulie 2019 am instruit 10 traineri noi care au
intrat în echipa de formatori ai ARDOR. În prezent avem o echipă acreditată de 24 de formatori („ninja”) și 27 de
județe în care avem 40 de locații acreditate și suntem în continuă extindere.
•
•
•
•
•

JUDEȚ
GALAȚI
CĂLĂRAȘI
BAIA MARE
ARGEȘ

LOCAȚIE

10 credite
40 de ore față-în-față
Ordinul de acreditare - 4482/15.07.2019
Perioada de acreditare - 4 ani
Competenţe vizate:
o competențe de comunicare și relaționare;
o Competențe psiho-sociale
o Competențe care vizează self-managementul
o Competențe de gestionare și administrare a resurselor
o Competențe de conducere și coordonare

PERIOADĂ FORMARE

FORMATOR

NUMĂR
ABSOLVE
NȚI

Liceul Teoretic „Mircea Eliade”
Colegiul Agricol „Sandu Aldea”

02.02.2019 - 07.02.2019
02.02.2019 - 09.02.2019

10
10

CCD Maramureș
Colegiul
Tehnic

06.02.2019 - 23.02.2019
09.02.2019 – 02.03.2019

ANA MARIA COSTIUC
MARICICA
HERGHELEGIU
LIGIA BUZSOR
ELENA ȘTEFĂNICĂ

“Costin

D.

17

14
19

GORJ
SUCEAVA
COVASNA
BACĂU
BACĂU
BACĂU
BACĂU
MARAMUREȘ

Nenițescu” Pitești
CCD Gorj
CCD Suceava
Liceul Teoretic Mikes Kelemen
Sfântu Gheorghe
CCD Bacău
CCD Bacău
CCD Bacău
CCD Bacău
Colegiul Național “Dragoș Vodă”
Sighetu Marmației

16.02.2019 - 03.03.2019
13.02.2019-25.02.2019
25.02.2019-10.03.2019

ELENA GĂVAN
MARA PERȚA
BAKO ROZALIA

14
24
8

02.03.2019 - 23.03.2019
02.03.2019 - 23.03.2019
24.03.2019 - 07.04.2019
24.03.2019 - 07.04.2019
08.11.2019 - 23.11.2019

EMIL LAZĂR
MARA PERȚA
EMIL LAZĂR
MARA PERȚA
BUZSOR LIGIA

25
25
25
24
14

TOTAL

212

Parte din activitățile derulate pentru reacreditarea acestui curs, precum și pentru formarea trainerilor au fost
susținute prin intermediul proiectului Debate Education Network 2.0 finanțat de către Romanian-American
Foundation. Cursul face parte din brandul DialogON – ateliere de argumentare aplicată.

Ø Tabăra de leadership pentru Master Traineri și
Formatori SIPDODOR

22-26 iulie 2019
2 ateliere pentru Master Traineri și Formatori
SIPDODOR
24 de instructori și formatori

În perioada 22-26 iulie 2019, ARDOR a
organizat o tabără pentru 11 profesori, cu
scopul de a exersa abilitățile de pregătire,
livrare şi evaluare a sesiunilor de training
pentru programul de formare continuă
dedicat cadrelor didactice din mediul
preuniversitar „Strategii inovative de
predare a disciplinei Dezbateri, Oratorie
și Retorică” (SIPDODOR).
Cursul de 5 zile a fost susținut pe partea
de conținut de către Florin Ghindă din
partea Institutului Român de Training și
18

Elena

Manea, formator cu experiență ARDOR, despre metodele de
promovare a cursului le-a vorbit participanților Augustina Vasile, iar
despre procesul administrativ al acestui curs a
povestit Denisa Lupu.

Simultan cu această tabără, o parte din
Master Traineri au participat la un atelier de
formare cu Oana Tănase, alumnus ARDOR și
partener la Systemic Leadership și Diana
Ghindă, din partea Institutului Român de
Training, în care s-a discutat despre tehnici de
coaching și “the art of hosting”.
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4. LOTUL NAȚIONAL
Ø Participarea Lotului Național de Dezbateri Academice la Campionatul Mondial
Încă din 2004, ARDOR selectează și trimite
echipa națională a României la campionatul
mondial de dezbateri academice pentru elevi
(World Schools Debating Championship).
Pentru a ajunge la campionat, echipa se
antrenează participând la turnee internaționale
în țări precum Croația, Danemarca, Marea
Britanie, dar și România. Prin prezența la
competițiile de dezbateri academice și prin
evoluția remarcabilă de fiecare dată, România
și-a câștigat o poziție respectată în circuitul
internațional al dezbaterilor. Totodată,
rezultatele acestora contribuie la parcursul
educațional și profesional al debaterilor ce
devin avocații, antreprenorii, liderii de mâine.
În 2018, pentru prima dată în istorie, echipa
României s-a calificat în rundele eliminatorii
la WSDC. În 2019, echipa națională a reușit
să repete această performanță în Thailanda,
iar echipa României a fost pe locul 3 în
clasamentul echipelor EFL (English as a
Foreign Language), Dora Szegedi clasânduse pe locul 9 în topul vorbitorilor EFL. Acest
rezultat a venit după un an remarcabil al
lotului național, cu rezultate la Winter
Holidays Open în Zagreb (locul 3 pentru o
echipă și sferturi pentru a doua), Nordic
Schools Debating Championship 2019 în
Copenhaga (locul 1 și 2 la echipe) și
Bratislava Schools Debating Competition
(locul 1), pe lângă numeroasele rezultate
obținute la individual.
Cei 5 membri care au făcut parte din Lotul
Național al României la WSDC ediția 2019,
au fost:
• Diana Diaconescu, elevă la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava;
• Dora Szegedi, elevă la Colegiul Național Cantemir Vodă din București;
• Sabina Popescu, elevă la Colegiul Național Costache Negruzzi din Iași;
• Teodor Grama, elev la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București;
• Miruna Cozianu, elevă la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași;
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Echipa de antrenori:
• Șerban Pitic - antrenor principal
• Eveline Dicu, Victor Băjan,
Octavian Nica, Teodora Munteanu,
Laura Drăgoi, Andrei Olaru și Ioana
Covei - antrenori secunzi
• Team Manager a fost Simona
Mazilu, participând ca arbitru la
WSDC până în rundele eliminatorii

5. DIALOGON

DialogON este o antrepriză dezvoltată de ARDOR cu scopul:

•
•
•

de a genera în societate și în special în mediul de business o cultură a discuțiilor argumentate și
constructive care să-i aducă pe oameni împreună pentru realizarea unui scop comun și nu să îi
îndepărteze prin frustrare și neînțelegere;
de a oferi tinerilor debateri posibilitatea de a face din pasiunea lor o carieră;
de a crește sustenabilitatea financiară a asociației.

è DialogON pentru profesioniști – Direcția principală a acestui
program - o serie de ateliere dedicate adulților profesioniști
din orice domeniu. În subsidiar, acest brand mai găzduiește:
è DialogON pentru profesori – cursurile acreditate pentru
cadre didactice (SIPDODOR)
è DialogON pentru elevi și studenți – care constă în soluții
de training (altele decât dezbateri) dedicate elevilor și
studenților

Ø DialogON pentru profesioniști
În 2019, în programul de cursuri pentru profesioniști am realizat:
è 2 Ateliere de Argumentare Aplicată „Pas cu Pas”
(2 zile) pentru echipele de Sales și Project
Management ale companiei de software ZITEC
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è Un curs Arta Argumentării – în regim “Open”
desfășurat în parteneriat cu EXEC-EDU, una dintre
cele mai mari companii de training și consultanță în
resurse umane din România.

27-29 septembrie 2019, Vidraru
Teambuilding BCR
60 de participanți

24-25 iunie 2019
atelier de 2 zile
8 cursanți

è
Un eveniment de teambuilding de
debate și argumentare pentru departamentul de
Change Management din cadrul BCR.

è 3 Ateliere de Argumentare Aplicată
„Pas cu Pas” (1 zi) pentru echipa BCR
Pensii.

26 noiembrie – 4 decembrie 2019
3 Ateliere de Argumentare Aplicată
36 de participanți

è Un atelier “Scurt și la obiect” (3 ore) în cadrul cursului “Critical Thinking” (Lector Radu
Atanasiu) pentru grupa de MBA 2019 a Maastricht School of Management.
è 6 ședințe de club în cadrul clubului de dezbateri pentru profesioniști organizat pentru
Ernst & Young, una dintre cele mai mari companii de consultanță prezente în România (X
cursanți)
è 27 de ședințe de training individuale (1:1) pentru profesioniști care ne-au cerut ajutorul
pentru a-și îmbunătăți abilitățile de argumentare și prezentare.
è Un eveniment de tip “Keynote
Debate” în cadrul conferinței
organizate de ABSL Romania
(Association of Business Service
Leaders).
Conferința a strâns în același loc liderii sectorului
de business românesc în fața unui subiect
important: digitalizarea emergentă în domeniul
muncii. Trainerii DialogOn și ARDOR - Radu
Țigănaș, Tudor Mușat, Alina Bucșa, Șerban Pitic
au susținut un meci demonstrativ de debate în
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limba engleză în fața a 500 de specialiști și experți în domeniul de business pe tema: „În contextul inovației și
digitalizării din industriile emergente și cel al dispariției graduale a unor servicii și industrii învechite, companiile
private ar trebui să preia sarcina reconversiei profesionale mai degrabă decât statul”.

Ø DialogON pentru elevi și studenți
În segmentul pentru elevi și studenți am desfășurat Elite Summer School, care este singura școală de vară din
România care livrează programul Self-Leadership adaptat pentru elevi. Programul de succes internațional este
construit în parteneriat cu Blanchard International România și Human Invest, ambele companii recunoscute
global pentru expertiza lor în domeniul training-ului.

PROMOVARE&COMUNICARE
Ø Promovare pe canalele interne
•
•
•
•

creștere organică de la 4180 like-uri la 4866 de like-uri și 5039 followers pe pagina ARDOR
menținerea volumului de conținut la minim 4 postări pe săptămână
curatoriem materiale de interes pe anumite teme menținute constant
avem engagement pe cele 3 grupuri de Facebook pe care le gestionăm (ARDOR general, grupul de profesori și
grupul de formatori – ninja), unde avem comunicare mai nișată în funcție de public.
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•
•

creștere organică de la 1070 de subscribers la 1340
am continuat să populăm canalul cu conținut de la
activitățile noastre - tabere, competiții, etc

Ne-am concentrat pe comunicarea cu stakeholderii
noștri interni (donatori, alumni, cadre didactice),
prin intermediul celor 7 newslettere trimise
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è GALA SOCIETĂȚII CIVILE
„Este un moment bun să ne uităm
cu recunoștință către cei care s-au
implicat și se implică, în cele mai
diferite moduri, în a construi, prin
intermediul dezbaterilor academice,
o societate democratică, cu valori
europene și spirit critic.”

În cadrul ediției din 2019 a Galei Societății Civile, ARDOR a
fost distinsă cu Premiul I la 3 secțiuni:
1. Educație, Învățământ, Cercetare
2. Proiecte pentru Tineret
3. Programe
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Ø Promovare în mass-media
•

De acoperire media au beneficiat în principal evenimentele ARDOR (ca și anul trecut), premiile obținute în cadrul Galei
Societății Civile 2019, rezultatele Lotului Național de Dezbateri și Forumul Național de Dezbateri Academice.
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è FORUMUL NAȚIONAL DE DEZBATERI ACADEMICE 2019
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ECHIPA - Biroul central
Emanuel Beteringhe
Președinte Executiv

Ioana Bloju
Coordonator Financiar

Radu Țigănaș
Director de training

Denisa Lupu
Ofițer Administrativ

AFILIERI
ARDOR este membră
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RAPORT FINANCIAR AL
ASOCIAȚIEI NAȚIONALE

Veniturile pe anul 2019 au însumat următoarele categorii:

●
●
●
●
●
●
●

Sponsorizări, Grant-uri (Romanian-American Foundation, IDEA, US Embassy, Raiffeisen)
Taxe participare la evenimente (competiții, tabere etc)
Venituri activități autogenerate (proiecte comerciale: DialogON)
2% și donații alumni,
Donații (de la externi)
Cotizații ale asociațiilor regionale,
Diferențe de curs valutar, Dobânzi și Altele.
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Cheltuielile pe anul 2019 au însumat următoarele categorii:

●
●
●
●
●
●
●
●

Evenimente, competiții, tabere
Administrative (contabilitate, chirie, utilități etc)
Sponsorizări
Costuri personal
Costuri activități autogenerate (proiecte comerciale, dobânzi etc),
Impozit pe profit
Comisioane bancare
Diferențe de curs valutar.
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PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI

Romanian-American Foundation este alături
de noi de foarte mult timp, ne-a sprijinit
proiectele și a ajutat Asociația să crească. În
prezent, am încheiat cel mai mare proiect a
organizației de până acum – Debate as an
Educational Tool – și am început cel de-al
doilea proiect de această anvergură –
Debate Education Network 2.0 – ambele
finanțate de RAF.

De-a lungul timpului am mai avut alături
ca sponsori sau parteneri:
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ardordebate
ardornational
company/ardor-debate/
ardor.org.ro
dialogon.ro

VĂ MULȚUMIM!

33

