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Ref.: Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii 

dezbat” 

Moțiunile pentru Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică 

„Tinerii dezbat”, ediția 2018, sunt:  

 

I. Secțiunea „Începători”  

1. Acest parlament ar interzice comercializarea produselor de tip fast-food către minori. 

2. Acest parlament ar introduce obligativitatea uniformei școlare la toate nivelurile de învățământ 

preuniversitar 

3. Acest parlament susține caracterul opțional al temelor pentru acasă. 

4. Acest parlament crede că este necesară introducerea în trunchiul comun, la liceu, a unei ore de 

educație financiară.  

5. Acest parlament ar introduce măsuri de toleranţă zero pentru fenomene de tip „bullying” în 

şcoli. 

II. Secțiunea „Avansați” 

1. Acest parlament consideră că alimentele modificate genetic ar trebui interzise 

2. Acest parlament susține introducerea examenului de admitere obligatoriu în învățământul 

superior de stat 

3. Acest parlament consideră că cercetarea şi dezvoltarea inteligenţei artificiale nu ar trebui 

restricţionată. 

4. Acest parlament ar scoate în afara legii agenții media care lansează „fake news” în spațiul 

public.  

5. Acest parlament crede că voluntariatul ar trebui să devină o condiție de absolvire a liceului. 
   

Menționăm că, pentru fiecare secțiune, 2 dintre aceste moțiuni sunt pentru etapa 

județeană și celelalte 3 sunt pentru etapa națională. Anunțarea celor 2 moțiuni/secțiune pentru 

etapa județeană se va face la începutul lunii mai. Până atunci, profesorii coordonatori vor pregăti 

toți elevii și vor aborda toate cele 5 moțiuni/secțiune.  

Ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru informarea tuturor unităților de învățământ 

înscrise în competiție și vă rugăm să luați toate măsurile necesare pentru organizarea și 

desfășurarea în cele mai bune condiții a etapei județene a Olimpiadei naționale de argumentare, 

dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, în deplin acord cu prevederile Regulamentului de 

organizare și desfășurare a acestei competiții, aprobat de Ministerul Educației Naționale cu nr. 

48567/22.12.2016.  
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