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COMUNICAT DE PRESĂ
privind etapa regională a Concursului Național „Tinerii Dezbat”
În perioada 20 - 22 mai 2016 se desfășoară la Slatina, Colegiul Național „Ion Minulescu”, etapa
regională a Concursului Național „Tinerii Dezbat”, ediția a VII-a. Vor participa 63 de tineri și 21 de
profesori coordonatori din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Teleorman și Olt.
Concursul Naţional „Tinerii Dezbat” - www.tineriidezbat.ro este organizat de Ministerul
Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice alături de partenerii săi - ARDOR (Asociaţia Română de
Dezbateri, Oratorie şi Retorică), în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Reprezentanţa
UNICEF în România, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Departamentul pentru
Relaţii Interetnice.
Iniţiat în anul 2010 de Ministerul Educaţiei, Concursul Naţional „Tinerii Dezbat” www.tineriidezbat.ro - este cel mai amplu campionat de dezbateri adresat elevilor de liceu din România.
Alcătuit din 3 etape competiţionale distincte (judeţeană, regională şi naţională) şi un seminar de formare
adresat profesorilor coordonatori, Concursul „Tinerii Dezbat” invită profesorii alături de elevii lor într-o
experienţă de învăţare a argumentării şi de formare a gândirii critice.
Dezbaterile, în formatele practicate de universităţi prestigioase din lume, sunt exersate în
România, de peste cinci ani, în cluburile de dezbateri din şcoli şi, de peste 20 de ani, în cluburile
ARDOR. Concursul „Tinerii Dezbat” aduce mişcarea de dezbateri la amploarea pe care o are în
majoritatea ţărilor democratice cu bune practici în domeniul educaţional. „De altfel, prin cei peste 500 de
elevi care anual dezbat în cadrul acestei competiţii, România a devenit anul trecut ţara cu cea mai amplă
mişcare de dezbateri din Europa”, susţine International Debate Educational Association (IDEA).
Pentru acest an, moțiunile care se vor dezbate sunt:
 Educația civică ar trebui să fie materie obligatorie în programa școlară pentru liceu.
 Ar trebui aplicate măsuri de toleranță zero pentru actele de discriminare din școli.
 Drepturile copilului ar trebui să fie obiect de studiu pentru toți elevii.
Festivitatea de deschidere va avea loc în sala de festivități a Colegiului Național „Ion
Minulescu” Slatina, în data de 21 mai 2016, ora 10.00.
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