
 1 

Anexa 2  la adresa M.E.N. nr. 34259 din 18.03.2014 

 

 
 
 

CONCURSUL NAłIONAL  “TINERII DEZBAT” 
EdiŃia 2014 

 
FORMULAR DE APLICAłIE 

 

Data limită de trimitere: 28 MARTIE  2014 
 

1. Date generale despre instituŃia de învăŃământ 
 

Denumirea unităŃii de învăŃământ   

Adresa poştală  

Nr. telefon/fax  

Website liceu  

Date privind persoana de contact 

(nume, telefon, fax, email) 

 

 
 

2. Numărul total de elevi din clasele IX-XI: 
 

Nr. total de elevi 

din clasele. IX-XI 

Elevi 

provenind din 

mediul  urban 

Elevi 

provenind 

din mediul 

rural 

BăieŃi Fete Elevi ce aparŃin 

minorităŃilor naŃionale 

(nr. elevi/minoritate 

naŃională) 

Elevi cu cerinŃe 

educaŃionale 

speciale (CES) 

 

Alte menŃiuni 

referitoare la 

elevi din 

grupuri 

dezavantajate 

(1*) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        
 * (1)=(2)+(3)=(4)+(5) 
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3. Şcoala dumneavoastră a participat la ediŃiile anterioare ale Concursului naŃional ”Tinerii Dezbat” ?  
DA  □        NU □      

 

Dacă aŃi bifat DA, vă rugăm să precizaŃi ediŃiile şi etapele la care aŃi participat, precum şi rezultatele pe care le-aŃi obŃinut. 

DescrieŃi impactul pe care l-au avut aceaste participări asupra elevilor şi profesorilor din şcoala dumneavoastră.  

 

 

 

 

 

 

      

4. FaceŃi o scurtă prezentare a motivaŃiei pe care o are şcoala dumneavoastră pentru a participa la acest proiect. 

 

 

 

 

 

 
 

5. DescrieŃi cel mai relevant program educaŃional care vizează educaŃia pentru toleranŃă/diversitate/non-discriminare pe care 
şcoala dvs. l-a derulat în ultimii doi ani ( altul decât cel prezentat la pct. 6). 
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6. FaceŃi o scurtă prezentare a celui mai relevant proiect/program educaŃional pentru grupuri defavorizate derulat în  şcoala 

dumneavoastră în ultimii doi ani.  
 

 Activitatea/proiectul   
1.  Perioada în care s-a derulat  
2. Grup Ńintă şi beneficiari  
3. Coordonator  
4. Obiective  
6. Produsele finale şi rezultatele 

obŃinute. Gradul lor de utilizare 

concretă  

 

8. Impactul (asupra instituŃiei, 

personalului şcolii, elevilor, părinŃilor, 

comunităŃii locale, etc.) 

 

 
 

7. Vă rugăm să argumentaŃi disponibilitatea şcolii dumneavoastră pentru:  
 

a) Introducerea în Curriculum-ul la decizia şcolii (CDŞ) a disciplinei opŃionale "Dezbatere, oratorie şi retorică" 
(1)

 în anul şcolar 2014-

2015. PrecizaŃi dacă această disciplină opŃională se predă deja în şcoala dumneavoastră şi dacă da, la câte clase şi de către câŃi 

profesori.  

b) SusŃinerea activităŃii unui club de dezbateri în şcoală
(2)

 ca activitate extra-şcolară. PrecizaŃi dacă un astfel de club există deja în 

şcoala dumneavoastră.  

 

 

 

 

 

8. InformaŃii privind cadrul didactic delegat să coordoneze pregătirea elevilor şi să participe la seminarul de formare cu titlul 
”Introducere în tehnicile de argumentare şi dezbatere” din cadrul proiectului „Tinerii dezbat”. 
 

a)   Nume şi prenume, specialitatea, motivaŃia participării la acest proiect şi descrierea succintă a celui mai relevant proiect educaŃional 

în care a fost implicat/ă în ultimii doi ani. 
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b)   PrecizaŃi dacă profesorul care va coordona pregătirea elevilor a mai participat la seminarul de formare cu titlul ”Introducere în 

tehnicile de argumentare şi dezbatere” organizat în celelalte ediŃii ale competiŃiei ”Tinerii Dezbat”şi, dacă DA, de câte ori ? Este 

disponibil pentru a participa la seminarul de formare ”Introducere în tehnicile de argumentare şi dezbatere” organizat în acest an în 

perioada 11-13 aprilie 2014?  Acest profesor este cel care predă/va preda disciplina opŃională "Dezbatere, oratorie şi retorică"? 

ArgumentaŃi. 

 

 

 

 

 
(1)
 O propunere de curriculum la decizia şcolii pentru disciplina opŃională « Dezbatere, oratorie şi retorică », precum şi Ghidul profesorului sunt disponibile la 

adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/c557/. Programa şcolară pentru disciplina opŃională ”Dezbatere, oratorie şi retorică”a fost aprobată prin O.M.E.C.T.S. 

nr. 4074 din 21.04.2011. 
(2)
 Activitatea unui club de dezbateri se desfăşoară în conformitate cu regulamentele şi standardele de club ale IDEA ((International Debate Educational 

Association) şi este coordonată de un cadru didactic care are competenŃe în domeniu şi care a participat la stagii de formare organizate de specialişti din domeniul 

tehnicilor de argumentare, debate şi arbitraj. 

 
Reprezentant legal al instituŃiei: 
 
Nume, prenume.................................................................. 
 
Semnătura......................................................................... 
 
Ştampila             Data........................................ 
 
 
 
 
 
Notă: 
Formularul completat, semnat şi ştampilat,  va fi  trimis ca fişier pdf. ataşat, cu denumirea ”indicativ judeŃ_numele unităŃii şcolare”, pe 

adresa tinerii.dezbat@medu.edu.ro, până la data de 28 martie 2014. Titlul mesajului (”Subject:”) este acelaşi cu numele fişierului ataşat  

mesajului (de exemplu: ”SV_LiceulTeoreticMihaiEminescuFalticeni”). 
 


