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Clubul de dezbateri academice
Regulament de selecție și participare
pentru elevii din învățământul liceal

Domeniul: Literatură și cultură europeană
Data: februarie – iunie 2021
Locul desfășurării: Colegiul Național Ion Creangă
sector 4, București

ANEXA I

REGULAMENTUL DE SELECȚIE A MEMBRILOR ȘI CALENDARUL
ACTIVITĂȚILOR CLUBULUI DE DEZBATERI ACADEMICE

Acest club promovează dezbaterile ca instrument de educație, de deprindere și
perfecționare a abilităților de gândire critică, de argumentare și de oratorie, astfel elevii
învață să evolueze într-un mediu inovativ și incitant. Dezbaterile academice abordează
teme de interes general, vizând aspecte sociale, politice, economice și culturale. Acestea
atrag atenția tinerilor asupra unor probleme importante cu care se confruntă societatea
actuală și le oferă ocazia de a cunoaște și aprofunda realități ale lumii contemporane,
datorită faptului că pregătirea unei dezbateri presupune ca etapă obligatorie o
documentare temeinică.

Selecția membrilor:
1. Participă elevi de liceu (14-19 ani);
2. Selecția va avea loc până la data de 21 februarie pe baza unui eseu argumentativ de
150-300 de cuvinte în care să răspundă la întrebarea: „De ce vreau să fac dezbateri?”
și un interviu de 10-15 minute;
3. Comportamentul tendenţios (atitudine ostilă, limbaj vulgar) nu este tolerat şi va fi
sancţionat prin eliminarea elevului din cadrul procesului de selecţie;
4. Dintre participanții la această etapă, vor fi selectați de către profesorii organizatori
30 de elevi care vor deveni membri ai clubului de dezbateri academice.

Reguli pentru buna desfășurare:
1. Activitățile se vor desfășura săptămânal (on-line sau fizic în incinta colegiului, în
funcție de scenariul după care se desfășoară orele de curs) cu durata de 1 oră.
2. Prezența elevilor este obligatorie; la trei absențe nemotivate elevul respectiv va fi
eliminat din club.
3. Participanții trebuie să trateze cu seriozitate și respect toate activitățile desfășurate
în cadrul clubului.
4. Clubul funcționează cu minimum 10 elevi.

Calendar:
- 8-12 februarie 2021: popularizarea clubului;
- 12-18 februarie 2021: perioada de trimitere a eseului pe adresa de e-mail;
- 20-21 februarie 2021: desfășurarea interviului și comunicarea rezultatelor;
- 22 februarie – 28 mai 2021: desfășurarea activităților în cadrul clubului;
- 31 mai -10 iunie 2021: organizarea unei competiții la nivelul colegiului;
- 11 iunie 2021: desfășurarea competiției și premierea echipei câștigătoare;

Contact
Colegiul Naţional „Ion Creangă”
Str. Cuza-Vodă, nr. 51, sector 4, Bucureşti
Profesor organizator: Alexandra Andrei (Tel: 0757655787)
Adresa e-mail: andrei.f.alexandra@gmail.com

