RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL 2018

PROGRAME
• Debate as an Educational Tool
Ianuarie 2015 – Martie 2018
În ultimii 3 ani (2015 – 2018), cu ajutorul grantului Debate as an Education Tool oferit de Romanian
American Foundation, ARDOR a putut crește enorm, atât cantitativ cât și calitativ.
Prin cele 4 componente ale sale, programul și-a dorit accelerarea dezvoltării educației deliberative din
România:
•
•
•
•

Expansiunea programului Tinerii Dezbat în parteneriat
cu Ministerul Educației
Crearea de lecții model în care sunt folosite elemente de
educație deliberativă pe care cadrele didactice să le
poată apoi aplica sau folosi ca sursă de inspirație
Dezvoltarea opționalului „Dezbatere, Oratorie, Retorică”
Creșterea capacității ARDOR (în special la capitolul
„strângere de fonduri”)

Ce am făcut în proiectul Debate as an Educational Tool:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Am multiplicat semnificativ reach-ul debate-ului prin programul Tinerii Dezbat.
Am antrenat 687 de profesori în ateliere regionale (în cadrul edițiilor 2015 & 2016 când ARDOR era partener
Am asigurat training de debate pentru 2500 de elevi din afara cluburilor
Când programul Tinerii Dezbat a devenit Olimpiadă și ARDOR a fost eliminat ca partener am lucrat cu 19
inspectori, pregătindu-i să organizeze etapele județene ale Olimpiadei
Tot atunci am creat un manual de bune practici pentru olimpiada Tinerii Dezbat care conține ghiduri pentru
organizarea evenimentului, arbitraj și rezolvare de situații conflictuale (conflicte de equity).
Am crescut atât calitatea predării opționalului de Dezbateri, Oratorie și Retorică cât și frecvența folosirii tehnicilor
de debate la ore de curs:
Am creat un manual cu 33 de lecții model cu metode de debate
Am creat un curs acreditat de 40 de ore pentru cadre didactice în care le oferim profesorilor uneltele necesare să
folosească debate-ul la clasă și să predea opționalul
Am acreditat și instruit 31 de profesori („ninja”) din toată țara care să livreze sus menționatul curs. Aceștia au
livrat 14 cursuri, formând 271 de profesori
Am investit profesionalizarea și autosustenabilitatea ARDOR
Am creat un ghid de fundraising pentru cluburi de debate și am antrenat 60 de instructori prin traininguri de
strângere de fonduri
Am compilat o listă de alumni din care am convins 27 să doneze recurent la ARDOR
Am creat două planuri de business pentru sustenabilitatea financiară ARDOR (SIPDODOR și traininguri corporate)
Am creat un instrument de management financiar pe care l-am și personalizat pentru 3 dintre asociațiile regionale
Am creat un calendar de activități comun, un statut al instructorului și direcții strategice comune între asociații

•

Debate Education Network 2.0
Aprilie 2018 – decembrie 2021

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 de debate. Aici plănuim să investim în Master
Traineri Regionali, să creăm un Standard de Training de Debate și să punem în mișcare diverse procese de
suport pentru trainerii de debate
2.
Creșterea gradului de autosustenabilitate financiară atât la nivel național cât și la nivel regional. La acest
capitol avem, printre altele, în plan crearea de programe comerciale naționale și regionale
3.
Dezvoltarea relației cu Ministerul Educației și cu Inspectoratele Școlare întru cimentarea poziției ARDOR
ca cel mai importnat provider de educație deliberativă din România. Aici ne interesează să putem lucra cu 75%
dintre inspectoratele județe

•

Debate Teach
Iulie – Decembrie 2018

-

-

În 2018 ne-am dorit să extindem proiectul construit in anii
precedenti, care s-a bucurat de succes. Am făcut acest lucru
ținând cont inclusiv de o serie de sugestii din formularele de
feedback din editia 2017 a proiectului. Susținuți pentru al doilea an consecutiv de LIDL prin
programul „Împreună cu LIDL pentru un viitor mai bun”, în 2018 am:
Organizat Tabăra de formare în metoda educaționala a dezbaterilor tot pentru 100 de profesori din toată țara,
dar am extins-o la extindem la 4 zile.
Suplimentar, am organizat 4 sesiuni de instruire regionala – pentru profesori care lucrau deja cu metoda
dezbaterilor si cu tineri studenti, instructori ai cluburilor de dezbateri (in total 50 participanti) – pentru a-i
echipa cu abilitati suplimentare in ce priveste lucrul cu metoda deliberative (dezbatere) la clasa si/sau la clubul
de dezbateri (cum sa predea argumentare, cum sa arbitreze, cum sa dea feedback etc).
Am produs o serie de materiale educationale: video-uri cu dezbateri demonstrative, scurte materiale print/
infografice.

• Europe for Citizens Structural Grant
Martie-Decembrie 2018
Scopul acestui proiect al rețelei IDEA la care ARDOR este parte este de
creștere a capacității organizaționale rețelei și de susținere a unor serii de activități de dezbateri care să se
întâmple la nivelul tuturor partenerilor. Proiectul este coordonat de IDEA și derulat în parteneriat cu asociațiile
de dezbateri din Macedonia, Letonia, Lituania, Cehia, România, Serbia, Estonia, Slovacia, Grecia, Spania și
Germania.
În cadrul acestui proiect:
- am participat împreună cu reprezentanți din celelalte 11 țări participante la un atelier de conturare a
strategiei de comunicare pentru rețeaua IDEA pentru următorii 3 ani, cu accent pe derularea unei campanii de
sărbătorire a 20 de ani de dezbateri în centrul și estul Europei. Am avut plăcerea să găzduim acest atelier la
București.
- am organizat un eveniment de dezbateri – în cazul nostru Forumul Național de Debateri Academice Iași
2018, în care au fost dezbătute teme legate de „Future of Europe” (viitorul Europei și al Uniunii Europene și
dificultățile cu care se confruntă).

• Empower Youth to Debate Across Europe
Iunie 2018 - Decembrie 2019

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 per țară parteneră - care apoi să dea
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 European și pentru a oferi mai multe
oportunități isntructorilor de dezbateri să se integreze 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 și abilități foarte utile din punct de vedere profesional trainerilor.
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.

EVENIMENTE&PROIECTE
1.

Workshop format World Schools

8-10 Februarie & 24-25 Martie 2018
26 de ore de training
15 profesori (formatori de formatori)

ARDOR a desfășurat, în 2 ocazii diferite, un atelier de
deconstrucție a miturilor formatului de debate pentru
profesorii cu cel mai mare potențial de multiplicare a
cunoștințelor („ninja” – formatorii de formatori acreditați
pentru cursul SIPDODOR - Strategii Inovative de Predare a Disciplinei Opționale „Dezbatere, Oratorie și
Retorică”). În urma acestuia s-a creat o înțelegere mult mai bună a formatului și a regulilor sale. Atelierul a
fost facilitat de către Nae Șovăială.
Activitățile au fost desfășurate în cadrul programului Debate Education Network 2.0 finanțat de către
Romanian-American Foundation.

2.
10-11 Martie
atelier dedicat formatorilor din ARDOR, CJI si FNO
20 profesori și traineri, din care 12 de la ARDOR

Workshop abilitare curriculară
Această întâlnire s-a născut din dorința de a
valorifica experiența extraordinară ca
profesioniști în educație a fiecărui participant
implicat în proiectele ARDOR, Centrul pentru
Jurnalism Independent și Fundația Noi
Orizonturi, într-un demers care ar putea avea

impact asupra conturării unei comunități a
creatorilor de curriculum în România.
Am petrecut împreună două zile intense în
care am explorat procesele de elaborare a
curriculum-ului, pentru a putea mai bine
contribui împreună cu resursele și experiența
noastră la dezvoltarea unei comunități de
profesioniști, creatori de curriculum inovator,
pentru o învățare relevantă și motivantă a
tinerilor cu care fiecare dintre organizații
lucrează.
Atelierul a fost facilitat de către Magdalena
Balica, Director Adjunct la Institutul pentru
Științele Educației.

Activitățile au fost desfășurate în cadrul programului Debate Education Network 2.0 finanțat de către
Romanian-American Foundation.

3. Participare la evenimentele BIZ

18 aprilie & 19 octombrie
Moderare unor secțiuni dintr-o serie de evenimente
cu cei mai influenți oameni de afaceri și bloggeri

În 2018 am participat, la invitația organizatorilor, la două evenimente BIZ Innovation Forum și BIZ PR Conference.
La amândouă am promovat dezbaterile academice și am moderat dezbateri între bloggeri, influenceri și oameni
de afaceri de top.

4. Recrutare Master Traineri Regionali
În a doua parte a 2018 am reușit să strângem o
Iulie - Decembrie 2018
echipă de 11 Master Traineri din Regiunile
21-23 dec. 2018 – eveniment de aliniere
ARDOR care vor acționa ca suport pentru
11 instructori cu experiență din întreaga rețea ARDOR
trainerii din teritoriu. Au existat un proces de
selecție online și prin interviu și o întâlnire a
tuturor MTR în decembrie cu ajutorul cărora s-a creat o viziune comună și s-au pus bazele unui plan de acțiune.
Master Trainerii Regionali recrutați în 2018 au fost:
• Dan
Sima,
pentru
ARDOR
Transilvania
• Monica Ionescu, Gabriela
Șerbu, Emil Lazăr, Cristache Liliana, Radu
Țigănaș, pentru ARDOR Muntenia
• Tudor Suciu, Carl Șescu,
pentru ACDV
• Mihai Oprea, pentru ARGO
• Mara Perța, pentru ACORD
• Livia Rusu, pentru AES
Activitățile au fost desfășurate în cadrul
programului Debate Education Network 2.0
finanțat de către Romanian-American
Foundation.

5. Formare internațională Master Traineri
21-23 septembrie & 1-5 noiembrie 2018
ateliere dedicate trainerilor din rețeaua IDEA
4 reprezentanți din ARDOR
• Etapa 1: 21-23 septembrie, Mainz, Germany
În 2018 la întâlnirea strategică din Mainz, Germania, la
care a participat Nae Șovăială (directorul de training al
ARDOR) ca reprezentat al României, s-au conturat o parte
din pașii proiectului. În urma acestora, s-au finalizat
planurile de training care ulterior au fost diseminate în
rețeaua IDEA.
• Etapa a II-a: 1-5 noiembrie, Bratislava, Slovacia
Acest eveniment de formare a implicat toți master trainerii desemnați de fiecare dintre asociațiile de debate
din rețea. Nae Șovăială, Director de Training ARDOR, a făcut parte din cei 4 „Pioneer Trainers” care au
antrenat cei 25 de Master Trainers în Bratislava. În cadrul acestui eveniment au participat și au fost antrenați
și Master Trainerii din partea României: Dan Sima, Mihai Oprea și Radu Țigănaș.
Activitățile au fost desfășurate în cadrul programului Empower Youth to Debate Across Europe coordonat de IDEA
(International Debate Education Association) finanțat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

6.

Workshop strategie de comunicare

23-26 noiembrie 2018
Workshop conturare strategie comunicare IDEA
2 reprezentanți din ARDOR

în rețeaua IDEA
În București a avut loc evenimentul care a deschis seria de
evenimente dedicate comunicării în rețeaua IDEA prevăzute
în grantul structural Europe for Citizens. Participanții au
deprins abilități de bază despre cum să își promoveze mai bine
proiectele și programele și au decis împreună direcțiile generale ale strategiei de comunicare IDEA.
Activitățile au fost desfășurate în cadrul programului coordonat de IDEA (International Debate Education
Association) și finanțat cu sprijinul programului Europe for Citizerns al Uniunii Europene.

7. Tabăra de leadership pentru profesori și instructori de dezbateri
25-28 Iulie 2018
Tabără de predare a debate-ului pentru instructori cu și fără experiență
97 profesori din 29 județe + Republica Moldova

În cadrul celei de-a treia ediții a acestui eveniment
au participat 97 de profesori (din 29 de județe, și
chiar și un participant din Republica Moldova.)
Timp de 5 zile aceștia au lucrat împărțiți în 7 grupe
alături de 8 traineri pentru a-și însuși cât mai
multe cunoștințe și abilități de pedagogie
deliberativă și debate pe care să le pună în
aplicare de la începerea anului, și pentru a crește
calitatea trainingului pe care îl oferă deja la
cluburile de debate. La final de tabără,
participanții au creat o serie de 46 de metode de
pedagogie deliberativă (instrumente de folosit la
clasă). Studiul de impact din Decembrie a arătat
că:
•
•
•
•

s-au folosit tehnici de debate la peste
800 clase
4 profesori au deschis cluburi noi (70
de elevi în acestea)
Aproximativ 20,000 elevi au beneficiat
de tehnici de debate
96.7% dintre profesorii repondenți au
aplicat tehnici deliberative la clasă

Acest eveniment a fost derulat în cadrul Proiectului Debate Teach organizat ÎMPREUNĂ CU LIDL PENTRU
UN VIITOR MAI BUN. Evenimentul a fost susținut și prin intermediul proiectului Debate Education Network
2.0, finanțat de către Romanian-American Foundation.

8. Traininguri regionale
Tot în cadrul proiectului LIDL, și continuând
Septembrie – decembrie 2018
direcția strategică de îmbunătățire a calității
9 traininguri
trainingului, ARDOR a organizat 9
76 instructori participanți din 5 regiuni
evenimente de învățare regionale,
răspunzând astfel unor nevoi asumate de
către organizațiile regionale. Au fost în total livrate 55+ ore de training unui număr de 76 de
participanți:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1-2 Septembrie ARGO - training
managementul unui club de
dezbateri
4-5 Septembrie Muntenia - training
de pedagogie traineri începători
24 Septembrie ARGO - training de
pedagogie traineri începători
30 Septembrie ARGO - training de
pedagogie traineri juniori (liceeni)
27-29 Septembrie Muntenia training de pedagogie traineri
începători
20-21 Noiembrie ACDV - training de
arbitraj
7-9 Decembrie ARGO – training de
arbitraj arbitri începători
9 Decembrie AES – training de pedagogie
15-16 Decembrie ACORD – training de arbitraj și managementul unui club de dezbateri

Acest eveniment a fost derulat în cadrul Proiectului Debate Teach organizat ÎMPREUNĂ CU LIDL PENTRU
UN VIITOR MAI BUN. Evenimentul a fost susținut și prin intermediul proiectului Debate
Education Network 2.0, finanțat de către Romanian-American Foundation

9. Participarea Lotului Național de Dezbateri Academice la Campionatul
Mondial
17-27 Iulie 2018
Participarea la campionatul mondial
9 membri în delegație

Din 2004, ARDOR selectează și trimite echipa națională a României la campionatul mondial de dezbateri academice
pentru elevi (World Schools Debating Championship). Pe lângă campionatul efectiv, echipa se pregătește participând
la un număr de turnee internaționale în țări precum Croația, Danemarca, Anglia 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 2018, pentru prima oară în istorie, echipa României s-a calificat în rundele eliminatorii la WSDC, avansând până în
optimile de finală. În același timp, România a câștigat locul 1 (atât pe echipe, cât și individual) în topul vorbitorilor de
engleză ca limbă străină.

Cei 5 membri care au reprezentat România la WSDC, obținând această performanță, au fost:
•

•

•

•
•

Smaranda Moroșanu, elevă la Colegiul
Național Iași (a obținut locul 1 în
topul vorbitorilor de engleză ca limbă
străină);
Miruna Cozianu, elevă la Colegiul Național
Emil Racoviță din Iași (a obținut locul 6 în
topul vorbitorilor de engleză ca limbă
străină);
Teodora Munteanu, elevă la Colegiul
Național Bilingv George Coșbuc din
București (a obținut locul 10 în topul
vorbitorilor de engleză ca limbă străină);
Alexandru Dănescu, elev la Colegiul
Național Bilingv George Coșbuc din
București;
Călin Ilieș, elev la Colegiul Național Decebal din Hunedoara;

Au antrenat:
•
•
•

Șerban Pitic, Ioana Covei și Andrei Olaru – antrenori principal
Laura Drăgoi și Vlad Surdea-Hernea – antrenori secunzi
Team Manager a fost Simona Mazilu, participând ca arbitru la WSDC până în rundele
eliminatorii

TABĂRA MEGA DEZBATERE
27-31 August 2018
Tabără de 5 zile
4 participanți
Câștigătorii ediției de Mega Dezbateri din 2017 au primit,
în vara anului 2018, ca premiu o tabără cu activități de
debate și PR organizată de ARDOR.

MEGA DEZBATERE EDIȚIIA A II-A
2018 a fost al doilea an consecutiv când am organizat împreună cu Omnia Help (una dintre companiile care

decembrie 2018
competiție de dezbateri
96 de debateri participanți

Locație

Data

Organizator

Nr. participanți

Cluj

08.12.2018 ARDOR Transilvania

24

Brasov

09.12.2018 ECOU

24

Timisoara 15.12.2018 ACDV

24

administrează brandul MEGA IMAGE) proiectul Mega Dezbatere. Bucuresti 22.12.2018 ARDOR Muntenia
Spre deosebire de 2017 când el s-a desfășurat doar în București, în
2018 proiectul s-a extins în toate orașele în care MEGA IMAGE este prezent.
În perioada 8 decembrie 2018 – 26 ianuarie 2019 aproximativ 100 de elevi au dezbătut pe teme ce aduceau în
discuție problematici de alimentație și produse alimentare. Au avut loc 6 competiții de dezbateri de 1 zi. 8 echipe din
8 licee diferite din fiecare oraș au intrat în competiție pentru un loc în finala de la București. În plus, în București a
existat și o competiție dedicată echipelor din școli gimnaziale.

24

În cadrul unei campanii mai ample, dezvoltată împreună cu Friends For Friends Foundation și finanțată de
Romanian American Foundation, am decis dezvoltarea unor pachete de training destinate mediului
corporate, ca inițiativă aliniată inclusiv cu una dintre liniile strategice ale celui de-al doilea grant strategic
obținut de organizație – sustenabilitatea financiară ARDOR.
Proiectul s-a desfășurat în perioada Ianuarie – Iunie 2018 și a rezultat în construirea unui nou brand
DialogON – ateliere de argumentare aplicată și dezvoltarea unei strategii de comunicare a acestuia precum
și etapele preliminare ale implementării acesteia pe diverse canale.
DialogON este o antrepriză dezvoltată de Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR), cu
scopul:
•
•
•

de a genera 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.

Acest brand are 3 ramuri:
➔ DialogON pentru profesioniști – care constă într-o serie de ateliere dedicate adulților profesioniști din
orice domeniu
➔ DialogON pentru profesori – care constă în cursurile acreditate pentru cadre didactice (SIPDODOR)
➔ DialogON pentru elevi și Studenți – care constă în soluții de training dedicate elevilor și studenților

Strategii Inovative de Predare a Disciplinei Opționale Dezbateri, Oratorie și Retorică
În urma acreditării la nivel
național a cursului Strategii
Inovative de Predare a
Disciplinei
Opționale
„Dezbateri, Oratorie și Retorică” (SIPDODOR) de 40 de ore și 10 credite, atât instituțiile de învățământ, cât și
cadrele didactice individuale îl pot cumpăra.
Ianuarie – Decembrie 2018
Cursuri de dezbateri pentru profesori, acreditate de Ministerul Educației
333 profesori formați în cadrul a 18 cursuri finalizate

Participanții la curs trec prin module cu informații aplicabile atât la Olimpiada „Tinerii Dezbat”, cât și la disciplina
opțională, dar 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.
JUDEȚ

LOCAȚIE

PERIOADĂ FORMARE

FORMATOR

NUMĂR ABSOLVENȚI

GALAȚI

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”

16.03.2018 - 22.04.2018

EMIL LAZĂR

24

SUCEAVA

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți

15.03.2018 - 21.04.2018

MARA PERȚA

25

BUZĂU

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Nehoiu

ARGEȘ

29.03.2018 - 15.04.2018 FABIOLA CHIRIACESCU

CCD Argeș și Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, Pitești 24.03.2018 - 05.05.2018

ȘTEFĂNICĂ ELENA

17
16

GALAȚI

Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Galați

14.04.2018 - 28.04.2018 COSTIUC ANA MARIA

14

HARGHITA

Liceul Teoretic O.C. Tăslăuanu”, Toplița

16.04.2018 - 25.04.2018 CROITOR VICTORIȚA

17

TIMIȘ

Liceul Teoretic „William Shakespeare” – Timișoara

20.04.2018-18.05.2018

LIGIA BUZSOR

16

GORJ

CCD Gorj

21.04.2018 - 06.05.2018

ELENA GĂVAN

11

PRAHOVA

Liceul Energetic Câmpina

05.05.2018 - 23.05.2018

SÂRBU GETA

19

SUCEAVA

CCD Suceava

11.05.2018 - 26.05.2018

MARA PERȚA

25

ARGEȘ

Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești

14.05.2018 - 14.06.2018

ELENA ȘTEFĂNICĂ

19

BRĂILA

Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”

04.06.2018 - 13.06.2018

GHEȚU OANA

15

BRĂILA

Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”

18.06.2018 - 22.06.2018

GHEȚU OANA

18

PRAHOVA

Liceul Energetic Câmpina

02.07.2018 - 07.07.2018

SÂRBU GETA

25

ARGEȘ

Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești

19.09.2018 - 13.10.2018

ELENA ȘTEFĂNICĂ

15

GALAȚI

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați

22.09.2018 - 27.10.2018

SORIN ATODIRESEI

11

SUCEAVA

CCD Suceava

16.11.2018 - 24.11.2018

MARA PERȚA

21

SUCEAVA

CCD Suceava

28.11.2018 - 09.12.2018

MARA PERȚA

25

Parte din activitățile derulate pentru acreditarea acestui curs, pentru formarea trainerilor și pentru diseminarea
sa au fost susținute prin intermediul proiectului Debate as an educational Tool finanțat de către RomanianAmerican Foundation. Cursul este parte din brandul DialogON – ateliere de argumentare aplicată.

❖ Eveniment de lansare oficială

15 iunie 2018
Demo curs Scurt și la Obiect și cocktail
Reprezentanți din mediul corporate
În compania unui grup mic de
profesioniști din mediul business, am
lansat secțiunea de ateliere DialogON
pentru adulți.
Atelierul demonstrativ a fost susținut
de unul dintre trainerii din cadrul
acestui proiect, Nae Sovaiala, care
alături de Emi Beteringhe, Adrian
Malaies Popescu și Serban Pitic sunt
trainerii ARDOR care își folosesc
expertiza acumulată pentru a-i iniția pe
cursanți în arta argumentării și persuasiunii.
Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică a lansat inițiativa DialogON - Atelierele de
argumentare aplicată pentru profesioniști cu scopul de promova dialogul civilizat și argumentat în mediul
de business și pentru a oferi oportunitatea tinerilor din ARDOR să își cultive pasiunea pentru dezbateri
transformând-o într-un parcurs profesional.

❖ Atelier Scurt și la Obiect - Maastricht School of Management

11 Martie 2018
atelier de 4 ore
18 de participanți

Și anul acesta am organizat pentru Maastricht School of
Management un atelier de debate pentru participanții
cursului de Critical Thinking suținut de Radu Atanasiu.

Atelierul livrat a fost soluția noastră Scurt și la Obiect, un
training de 4 ore și a fost livrată cohortei 2018 de participanți la acest MBA.

❖ Atelier demonstrativ – Delhaize
În cadrul unei serii de întâlniri lunare ale departamentului de
27 Iunie 2018
resurse umane din cadrul MEGA IMAGE, am fost invitați să
Demo debate pentru departamentul povestim despre dezbateri și să ținem o dezbatere
de resurse umane Mega Image
demonstrativă 1:1, realizată de Adrian Mălăieș și David
Moscovici, pe o tema de interes pentru organizație: "Donarea de
alimente pe cale de expirare ar trebuie să fie o obligație legală pentru supermarketuri".

❖Training-uri one on one
Iunie - Decembrie 2018
Pentru că s-au ivit oportunitățile, am oferit training 1-la-1 cu
4 traininguri, 40.5h training (în total) focus pe structură în discurs și utilizarea argumentelor în
contexte profesionale sub umbrela DialogOn.
Clienții au fost: un ex consultant financiar, un programator din Silicon Valley și un marketer de la o bancă
de top din România.

❖ Atelier Pas cu Pas – Institutul Diplomatic Român în programul ProDiplo

2-4 Iulie 2018
ateliere de 16 ore
50 de participanți
Reprezentanții
ARDOR
au
avut
oportunitatea să îi cunoască pe
diplomații debutanți în cadrul unui
modul din Pro Diplo 2018 - o inițiativă
de pregătire a diplomaților din cadrul
Institutului Diplomatic Român.
Cursul a fost deschis de un meci
demonstrativ de debate susținut de Radu
Țigănaș, David Moscovici, Șerban Pitic, continuându-se apoi cu un training de tehnici de argumentare și
discurs susținut de Nae Șovăială și Emi Beteringhe.

❖ Trib Argumentare la Ernst&Young

Octombrie 2018 - Iunie 2019
6 întâlniri (dintre care 2 în 2018),
club de argumentare cu angajații E&Y

În cadrul DialogOn, ARDOR organizează întâlnirile unui
„trib de debate și public speaking” pentru Ernst&Young.
Întâlnirile se desfășoară bilunar, pe perioada unui an ca
pilot, în ideea reluării programului și în 2019-2020.

❖Atelier Scurt și la Obiect – Institutul
Diplomatic Român în
16,18 Octombrie 2018
atelier de 4 ore
40 de participanți

programul ProDiplo
ProDiplo este un program al Institutului
Diplomatic
Român
din
cadrul
Ministerului de Externe de introducere în
diplomație pentru funcționari publici din
diverse ministere.
ARDOR a fost prezent cu un curs de
introducere în argumentare. Cursul a fost deschis de un meci demonstrativ de debate susținut de Adrian
Malaieș-Popescu și Andrei Olaru, continuându-se apoi cu un training de tehnici de argumentare și discurs
susținut de Emanuel Beteringhe

❖ Atelier Open Pas cu Pas

3-17 Noiembrie 2018
atelier de 16 ore
7 participanți

În cadrul DialogOn, am organizat în
Noiembrie 2018 un curs deschis numit
„Pas cu Pas”. Atelierele de argumentare
aplicată
de
acest
tip
oferă
profesioniștilor din orice domeniu
oportunitatea să participe pe cont
propriu și să deprindă abilități de
argumentare, vorbit în public și gândire
critică.

❖Atelier Scurt și la Obiect – Institutul
Diplomatic Român în programul Acțiunea Diplomatică

7 noiembrie 2018
atelier de 4 ore
40 de participanți
Reprezentanții
ARDOR
au
avut
oportunitatea să îi cunoască pe
diplomații debutanți în cadrul unui
modul din Acțiunea Diplomatică 2018 o inițiativă de pregătire a diplomaților
începători din cadrul Institutului
Diplomatic Român. Cursul a fost deschis
de un meci demonstrativ de debate
susținut de Radu Țigănaș și David
Moscovici, continuându-se apoi cu un
training de tehnici de argumentare și
discurs susținut de Adrian MălăieșPopescu.

❖ Participare la Edu Leaders Forum (organizat de Asociația pentru Valori
Educație)

8-9 noiembrie 2018
Stand de prezentare
2 zile de conferință

Am primit în 2018 oportunitatea de a
participa la Edu Leaders Forum unde am
avut un stand de prezentare DialogON
pentru profesori și am povestit
participanților din întreaga țară despre
cursul nostru acreditat pentru cadre
didactice.

PROMOVARE&COMUNICARE

Promovare pe canalele interne

•
•
•
•

•
•

creștere organică de la 2934 like-uri la 4180 de like-uri pe pagina ARDOR
creștere a volumului de conținut de 9-10 postări pe lună la minim 4 postări pe săptămână
crearea unei strategii de conținut în care curatoriem inclusiv materiale de interes pe anumite teme
menținute constant
am creat engagement inclusiv pe cele 3 grupuri de Facebook pe care le gestionăm, (ARDOR general,
Tabăra ARDOR – profesori și ARDOR ninja – formatori) unde am pus bazele unei comunicări mai nișate în
funcție de public

am creat o pagină nouă, dedicată brand-ului DialogON
pagina a crescut organic până la 550 de like-uri

•
•

creștere organică de la 795 de subscribers la 1070
am continuat să populăm canalul cu conținut nou, și am explorat inclusive crearea de materiale dedicate
canalului

•

În 2018 ne-am concentrat pe popularea și reorganizarea paginii de resurse de pe website-ul nostru
precum și pe reorganizarea paginii adresate susținătorilor

•

am creat un website nou dedicat brandului DialogON

•

În 2018 ne-am concentrat mai mult pe comunicarea cu stakeholderii
noștri interni, prin intermediul newsletterelor trimise cu informări
despre activitatea noastră (am trimis 6 newslettere în 2018 față de 4
în anul anterior)

Acoperire media externe

•
•
•
•

De acoperire media au beneficiat în principal evenimentele ARDOR (ca și anul trecut), dar și rezultatele
Lotului Național de Dezbateri
În 2018 am înregistrat un număr semnificativ de materiale apărute în presa locală și pe platforme
dedicate știrilor din educație despre cadre didactice care fac debate (4 materiale)
cele mai preluate informații: Rezultatele Lotului Național de Dezbateri la WSDC (12 publicări înn presa
locală și națională și 2 apariții televizate).
Revista BIZ a publicat un interviu amplu cu directorul de training ARDOR – Nae Șovăială – despre
dezbateri în contextual actual din România și despre atelierele de argumentare DialogON

ECHIPA
Emanuel Beteringhe
Președinte

Nae Șovăială
Director de training

Augustina Vasile
Coordonator PR

Ioana Bloju
Coordonator Financiar

Denisa Lupu
Ofițer Administrativ

Radu Țigănaș
Coordonator de proiect

AFILIERI
ARDOR este membră

❖ Asociația pentru Comunicare, Oratorie, Retorică și Dezbateri (ACORD)
3 competiții pentru elevi și studenți, 1 eveniment de formare pentru traineri
Genoveva Cerchez (președinte), Liviu Gajora (coordonator), Cezar Manea (trining și curriculum),
Andrei Cioromila (financiar și parteneriate), Ștefana Popa (media și promovare), Marian
Morosac (coordonare studenți)
„ACORD 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,regionale și naționale.
În 2018, ACORD a organizat pentru prima oară o ediție a Forumului Național de Dezbateri Academice, la Iași, reunind
peste 60 de echipe din întreaga țară.” (Liviu Gajora, coordonator)
Printre cele mai notabile evenimente ale anului 2018 se numără:

Forumul Național de Dezbateri Academice 2018
Perioada de desfasurare: 22-27 August
Tipul evenimentului: Competiție națională în limba română pentru elevi (WS)
Nr de participanti: 297 (192 de debateri, 68 de arbitri, 37 de voluntari și membri ai echipei de organizare).

Evenimentul a fost organizat în cadrul unui proiect International Debate
Education Association (IDEA), cofinanțat prin programul „Europa pentru cetățeni” al
Uniunii Europene. Partenerii proiectului au fost Amazon Development Center Romania,
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
și Iulius Grup.
Temele dezbătute au fost:
· Democrațiile liberale ar trebui să înlocuiască forțele naționale de securitate (poliție, jandarmerie) cu
contractori privați, în zonele cu criminalitate ridicată de pe teritoriul acestora.
· Deținuții ar trebui să își poată reduce pedeapsa prin participarea la teste clinice pentru medicamente de
mare risc aflate în faza de cercetare.
· Uniunea Europeana ar trebui sa oprească finanțarea Politicii Agricole Comune. (finală)

❖ ARDOR Muntenia
18 competiții pentru elevi, 3 competiții de Public Speaking, 10 evenimente de formare pentru
instructor și trainer
Adrian Mălăieș-Popescu (director executiv), Alina Stănescu (coordinator studenți), Cătălina Tatu
(junior WS), Alexandru Dănescu (junior WS), Alexandru Romînu (coordinator IT)
Asociația Regională de Dezbateri, Oratorie și Retorică – Muntenia (ARDOR Muntenia)
pune pe primul loc accesibilitatea echitabilă la toate evenimentele noastre
beneficiarilor noștri și ne Îngrijim ca „debaterii” noștri să devină cetățeni activi și
implicați.
„Între direcțiile noi angrenate amintim parteneriatele cu Opera Comică
pentru Copii, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și cu Konrad Adenauer Stiftung, alături de care am
organizat 5 evenimente, în plus față de competițiile cu tradiție și evenimentele de instruire oferite comunității.
Împreună cu ARDOR am participat la multiple demonstrații publice iar tinerii din București au oportunitatea de
a ne reprezenta la galele partenerilor noștri (Gala EduFin - ASF, Edu Leaders Forum – Asociația pentru Valori în
Educație). Nu în ultimul rând, vedem cu mișcarea de dezbateri studențească a cunoscut o creștere notabilă prin
Clubul Facultății de Drept și cel al Facultății de Științe Politice, ambele la Universitatea București.” (Adrian
Mălăieș-Popescu, președinte)
Printre cele mai notabile evenimente ale anului 2018 se numără:

Central Open
Perioada de desfășurare: 24-25 noiembrie
Tipul de eveniment: Competiție
Nr. de participanți: ~120
Eveniment cu tradiție organizat de Central Debate Club, București, al CNB ”George Coșbuc” în parteneriat cu
ARDOR Muntenia. Competiție de avansați în limba engleză.
Printre moțiunile dezbătute au fost și:
· TH supports a job-guarantee programme (INFOSLIDE: A job guarantee programme is a scheme designed to
provide a job (either in the public or private sector) at non poverty wages for all citizens above the age of 18
than seek one, through large scale hiring by the government and partner private agents);
· THBT revenue from tourism sites associated with indigenous cultures (e.g. Basque cities in Spain, Mayan
pyramids in Mexico etc.) should be distributed directly to those communities;
· THS the creation of Gulabi Gang type of groups in regions with low police enforcement (e.g. Uttar Pradesh
in India, Java in Indonesia, etc) (INFOSLIDE: The Gulabi Gang is a group of vigilante women activists from
northern India who wear pink saris and perform violent extrajudicial surveillance. They specifically target men
who they have reason to believe have gone unpunished for acts of violence against women)

❖ ARDOR Transilvania
3 competiții de dezbateri pentru elevi și studenți
Emil Mesaroș (președinte), Bogdan Stupariu (director executiv)
Înființată în 2002, ARDOR Transilvania “patronează” o rețea de 9 de cluburi de
dezbateri.
„Scopul ARDOR Transilvania este de a crea în următorul deceniu o infrastructură la nivel
educațional care să permită prezența dezbaterilor academice la toate nivelele – gimnazial,
liceal, universitar. La nivel de activitate, s-a dorit o mentinere a dezvoltarii avute pe zona
dezbaterilor pentru studenți. Pe de o parte, parteneriatul cu Universitatea Babeș-Bolyai a
fost continuat prin organizarea unei noi ediții a Openului Facultății de Drept, turneu național în limba română,
și dezvoltarea a multiple proiecte precum EduOpen, în parteneriat cu asociatii universitare (OSUBB). Prin acest
fapt s-a extins considerabil numărul de beneficiari.” (Bogdan Stupariu, președinte executiv)
Printre cele mai notabile evenimente ale anului 2018 se numără:

Openul Facultății de Drept 2018
Perioada de desfășurare: 11-13 mai 2018
Tipul evenimentului: Competiție de studenți, limba română, BP
Număr de participanți: 90
Descriere: Competiția s-a desfășurat în Cluj, la Facultatea de Drept a UBB și s-a desfășurat în patronaj cu
Universitatea Babeș-Bolyai și Facultatea de Drept pe parcursul a 3 zile.

Moțiuni:
● Acest Parlament regretă substitutia materialelor scrise (romane, Kindle, benzi desenate) cu forme de
divertisment audio-vizual digital (TV, filme, jocuri video, Youtube) în viața copiilor.
● Acest Parlament ar televiza procesele penale ale celebrităților și ale politicienilor.
● Acest Parlament crede ca Statul Român ar trebui să finanțeze echipele tradiționale de fotbal aflate în
dificultate financiară.

❖ Asociația Română pentru Gândire și
Oratorie (ARGO Debate)
5 competiții pentru elevi și studenți, 4 evenimente de formare pentru traineri
Șerban Pitic (Președinte), Mihai Tonsciuc (Director Executiv), Andrei Coman (Manager Evenimente),
Miruna Dumitrache (PR Manager), Bogdan Petrini&Deniz Erdogan (Logistics Manager), Vladimir
Nistorică (Event&HR Manager), Ștefan Pușcașu (Club Manager), Alexia Radu (Târgoviște Team
Manager), Andrei Olaru (ARGO Media Team Coordinator)

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 2018, eforturile noastre au fost direcționate către consolidarea relațiilor instituționale, atât cu
partenerii care găzduiesc cluburile de dezbateri, cât și cu Inspectoratul Județean Prahova. Aceste relații au fost
preluate cu succes de o nouă generație de traineri și coordonatori voluntari, iar în anul ce vine ne dorim
aducerea în prim plan a spiritului civic și comunitar în orașele care găzduiesc cluburi de dezbateri afiliate ARGO,
prin dezbateri.” (Șerban Pitic, președinte)
Printre cele mai notabile evenimente din anul 2018 s-a numărat și:

Primul Turneu ARGO
Perioada de desfășurare: 7-9 decembrie 2018
Tipul evenimentului: Competiție națională dedicată începătorilor
Nr de participanți: 220
Descriere: Cel mai mare turneu de începători din România, PTA are deja o tradiție de un deceniu fiind în anul
2018 la a 14-a ediție!
Turneul a adunat debateri boboci din numeroase orașe din toate regiunile României și din Republica Moldova.
Competiția a fost găzduită de către Colegiul Energetic Elie Radu și Colegiul Tehnic Toma N.Socolescu din
Ploiești.
Printre moțiunile dezbătute s-au numărat și:
● AP crede că gesturile cavalerești conduc la discriminare împotriva femeilor
● AP crede că echipele sportive nu ar trebui să răspundă pentru acțiunile colective ale fanilor
● AP ar demola/înlătura simbolurile regimurilor opresive prezente în spații publice. (finală)

3 competiții pentru elevi și studenți, 1 eveniment de formare pentru traineri
Oana Luca (președinte executiv), Mădălina Voinea (coordonator), Alin Postolache (coordonator),
Monica Ureche (grafică & design)

❖ Asociația de Educație Socială (AES)
Asociația de Educație Socială „ARES” își dorește consolidarea sistemului educațional prin educație non-

formală si crearea unei comunități bazate pe solidaritate și proactivitate. In vederea indeplinirii viziunii pe
care Asociatia o are, ne asumam misiunea de a forma viitorii lideri de opinie din Romania, educarea
tinerilor in spirit civic si democratic, precum si dezvoltarea gandirii critice, a abilitatilor de argumentare si
oratorie.
„În anul 2018, Asociația de Educație Socială a investit în încercarea de crește
gradul de retenție al elevilor în cluburile de dezbateri și în continuarea și
creșterea evenimentelor organizate. Debaterii AES au devenit mai interesați,
mulțumită unui mic număr de instructori pasionați și implicați, în a participa la
mai multe competiții de dezbateri.” (Oana Luca, președinte)

cât

Printre cele mai notabile evenimente ale anului 2018 se numără:

Câmpina Impromptu Open 2018
Perioada de desfășurare: 9-12 august 2018
Tipul evenimentului: Competitie de elevi doar cu runde impromptu
Nr de participanti: 130 (28 echipe x 3liceeni, 32 arbitri, 2 persoane în echipa de organizare, 3 CA + TAB,
voluntari)
Printre moțiunile dezbătute:
● AP crede ca Romania ar trebui sa subventioneze programe de certificare profesionala pentru cetatenii
care nu au absolvit invatamantul minim obligatoriu ("10 clase").
● AP nu i-ar condamna la inchisoare pe cei care au comis infractiuni non-violente.(dare/luare de mita,
consum de droguri, furt, evaziune fiscala,etc.)
● AP ar introduce un plafon maxim pentru fondurile destinate campaniilor electorale.
● AP, ca NATO, ar incerca sa il dea jos pe Vladimir Putin prin orice mijloace realiste (atacuri cibernetice,
masluirea/influentarea alegerilor, manipularea opiniei publice, etc.) (semifinală)

❖

Asociația Cluburilor de Dezbateri de Dezbateri din Vest (ACDV)

7 competiții (dezbateri și public speaking) pentru elevi începători și avansați
Alexandru Gurban (președinte executiv), Lucian Stroia (secretar), Radu Suciu (coordonator educațional)
ACDV este un ONG nou fondat (prin rebranduirea ARDOR Banat) și are ca
scop educarea tinerilor în spiritul valorilor democratice: „Pe baza
analizelor realizate la nivel local, considerăm că tinerii au nevoie de
modele pozitive, au nevoie să fie motivați pentru a se informa și implica în
viața comunității, și au nevoie de un mediu care să le faciliteze dezvoltarea
abilităților de comunicare, analiză și argumentare. Doar astfel vor putea
să-și facă vocea auzită - dobândind abilități necesare unor viitori lideri.” (Alexandru Gurban)
Printre cele mai notabile evenimente organizate în 2017 se numără:

Deva Cup ediția II
Perioada de desfășurare: 6-9 februarie
Tipul evenimentului: Competiție de elevi doar cu runde impromptu
Nr de participanti: aprox. 100
Printre moțiunile dezbătute:
● AP ar penaliza progresiv echipele sportive ale căror fani comit acte de violență verbală sau fizică
(amenzi, suspendarea suporterilor, excluderea din campionat).
● AP regretă influxul masiv de cultură occidentală în România (filme, muzică, artă culinară).
● Acest Parlament ar stimula prin politici economice agresive vanzarea si cumpararea de alimente de
productie romaneasca in tara noastra (finală)

RAPORT FINANCIAR AL ASOCIATIEI
NATIONALE

Veniturile pe anul 2018 au însumat următoarele categorii:
●
●
●
●
●
●
●

Sponsorizări, Grant-uri (Romanian-American Foundation, Lidl, IDEA),
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.

Cheltuielilele pe anul 2018 au însumat următoarele categorii:
●
●
●
●
●
●

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

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.

Atât ediția din 2017 cât și ediția din 2018 a Taberei de Leadership pentru Profesori sunt realizate

De-a lungul timpului am mai avut alături ca sponsori
sau parteneri:

ARDOR a fost partener
strategic al Ministerului
Educației la începutul
proiectului Tinerii
Dezbat, un proiect care
nu ar fi putut exista fără
sprijinul partenerilor
noștri.

ardordebate
ardornational
company/ardor-debate/
ardor.org.ro

VĂ MULȚUMIM!

