Lotul României la
Campionatul Mondial de
Dezbateri Academice
Mapă de prezentare

Ce sunt dezbaterile academice?
• Dezbaterile academice sunt o formă
structurată de dezbatere
educațională, prin care elevii sunt puși
în situația de a pune în valoare “pro”
și “contra” argumente diferite pentru
ambele fațete ale unor chestiuni
asupra cărora oamenii, deși bine
intenționati, pot fi în dezacord.
• Dezbaterile sunt un procedeu
educațional recunoscut pe plan
academic pentru îmbunătățirea
rezultatelor școlare ale elevilor.

Skill-uri dezvoltate de debate

Spontaneitate

Cunoștințe legate
de politică,
economie, relații
internaționale

Gândire
critică

Public
speaking

Lucru
in
echipă
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Dezbaterile în România
• Mişcarea de dezbateri din România s-a născut în
1994, cu ajutorul Open Society Foundation.
• Din 1998, mișcarea de dezbateri este coordonată
de Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și
Retorică (ARDOR), ce susține peste 40 de cluburi
de dezbateri cu sute de elevi beneficari.
• ARDOR a încheiat un parteneriat strategic cu
Ministerul Educației și Cercetării, și este una din
cele mai performante ONG-uri din domeniul
educației (Premiul I la Gala Societății Civile
(2011), Premiul pentru educație Radio România
Cultural (2011), Premiul I – Educație și cercetare
la Gala Societății Civile (2019)).
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Ce este Campionatul Mondial de Dezbateri
Academice?
• Organizat pentru prima dată în 1988, World Schools Debating
Championship (WSDC) este cel mai important campionat de
dezbateri academice pentru elevi, în care se înfruntă echipe
reprezentând peste 50 de țări. România a paticipat la WSDC
încă din 1999.
• Elevii dezbat în formatul World Schools, ce implică două echipe
a câte 3 membri, a căror performanță este evaluată de un grup
de arbitrii ce urmăresc abilitățile retorice, argumentative și
stratgice ale elevilor.
• În 2020, WSDC se va desfășura în Mexic.
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Lotul Național al României
• În fiecare an, 5 elevi participă la Campionatul Mondial din partea României.
• Elevii sunt selectați și antrenați de către ARDOR pe baza unui proces riguros ce se întinde pe
parcursul mai multor luni.
• În spatele performanței elevilor se află o echipă de 7 traineri specializați, sute de discursuri și
zeci de traininguri. Elevii participă la numeroase competiții naționale și internaționale.
Zeci de elevi de liceu
participă la selecțiile
oficiale, unde le sunt
testate cunoștințele și
abilitățile retorice.

Lotul lărgit, format
din 9 elevi de liceu,
trece printr-un
proces de selecție
de 3 luni.

Lotul restrâns (5
elevi), continuă
pregătirile pentru
încă 6 luni.

Campionatul
Mondial De
Dezbateri
Academice
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În ultimii ani, Lotul României a avut
rezultate excepționale
2020: ambele echipe în finala Eurasian Schools
Debating Championship, accedere în semifinalele
turneului internațional Winter Holidays Open
2019: accedere în optimile de finală ale WSDC,
câștigători ai turneelor internaționale Noridc Schools
Debating Tournament, Bratislava Schools Debating
Championship
2018: accedere în optimile de finală ale WSDC, cea
mai bună echipă la categoria „Engleza ca limbă
straină” la WSDC, câștigători ai Winter Holidays Open
2017: finaliști la Eurasian Schools Debating
Tournament
2016: câștigători ai turneelor internaționale Prague
Debating Spring, Bratislava Schools Debating
Championship
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Lotul Național al României – 2020

ANAMARIA PETCU
Timișoara
Liceul Teoretic Grigore
Moisil

OANA NIȚU
Ploiești
Colegiul Național Mihai
Viteazu

MARIA GANCIU
Ploiești
Colegiul Național Mihai
Viteazu

DIANA DIACONESCU
Suceava
Colegiul Național
Petru Rareș
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Lotul Național al României – 2020

TEODOR GRAMA
București
Colegiul Național
Gheorghe Lazăr

IULIAN ION
București
Colegiul Național Bilingv
George Coșbuc

VALERIU CĂRĂȘEL
București
Colegiul National Mihai
Viteazul

DĂNUȚ CHIRU
București
Colegiul National Grigore
Moisil

VLAD IONESCU
Ploiești
Colegiul National Mihai
Viteazu
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Lotul Național al României – 2020
Șerban Pitic – antrenor principal
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).
A fost antrenorul echipei României la Campionatele din Germania (2004) și Canada (2005). Din 2006 până în
prezent, a reprezentat România ca arbitru internațional la Campionatele din: Țara Galilor, Coreea de Sud, SUA,
Grecia, Qatar, Scoția, Africa de Sud, Turcia, Tailanda, Singapore, Germania, Indonezia, Croația, Thailanda. A fost
managerul echipei României la fiecare ediție a Campionatului, din 2004 și până în prezent.
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De ce avem nevoie de tine?
• Cel mai valoros aspect al pregătirii elevilor din Lotul Național pentru WSDC este reprezentat de
participarea la competiții internaționale de dezbateri.
• Costurile participării la competiții internaționale și la Campionatul Mondial (taxe de participare,
transport, cazare) sunt ridicate, iar de multe ori părinții elevilor au fost nevoiți să plătească o
proporție seminificativă a acestor costuri.
• Cu ajutorul tău, elevii din Lotul Național pot participa la mai multe turnee de pregătire, iar
împreună putem face dezbaterile academice un sport mai accesibil pentru orice elev, indiferent
de mediul din care provine!
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Buget 2019-2020
Nume concurs

Dată desășurare

Cost/
Persoană

Număr
persoane

Cost Total
Echipă

Competiții de pregătire

noiembrie 2019 – aprilie
2020

1.500 EUR

8

12.000 EUR

Campionatul Mondial din 2020,
Mexic

19-29 iulie 2020

2.600 EUR

8

20.800 EUR

Total Buget Echipa Națională

32.800 EUR

Notă: Competițiile de pregătire planificate la momentul actual sunt: Winter Holidays Open (Zagreb, Croatia), Eurasian Schools Debating Championship (Istanbul, Turcia), Prague
Debate Spring (Cehia), Vancouver World Schools Debating Tournament (Canada). Costurile includ taxe de participare, transport și cazare pentru elevi și pentru trainerii însoțitori.
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Ce îți putem oferi?
• Promovare prin postări dedicate pe social media.
• Promovare prin purtarea de materiale promoționale.
• Menționarea în communicatele de presă ale ARDOR.
• Videouri de promovare dedicate.
• Evenimente în companie sau extern, precum dezbateri demonstrative pe teme decise
de sponsor.
• Training in house de argumentare aplicată pentru sponsorii mai importanți.
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Date de contact
Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică
Adresa: Str. Louis Blank, nr. 2, bl. I1, sc. 1, et. 8, ap 40, Sector 1, București
CIF: 11216680
IBAN: RO29RNCB0084010773330001
Banca: BCR Mihai Bravu - București
Website: https://ardor.org.ro/
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Persoane de contact
Șerban Pitic – Antrenor al Lotului Național
Email: serban.pitic@gmail.com

Victor-Emanuel Beteringhe - Președinte ARDOR
Email: emi.beteringhe@ardormuntenia.ro

Telefon: +40724355957

Telefon: +40721272422

Adrian Mălăieş-Popescu – Fundraising Manager ARDOR
Email: adrian.malaies.popescu@gmail.com
Telefon: +40730166036
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Lotul Național al României – 2020
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