
 
 
În 2016 ARDOR (Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică) a reușit să acrediteze acest curs 
de formare profesională, adresat cadrelor didactice de la orice nivel, pentru a veni în întâmpinarea 
acelora dintre noi care își doresc să se 'echipeze' cu noțiunile de bază despre dezbaterile academice, 
pregătirea elevilor pentru concursurile de dezbateri, apoi despre cum să folosească dezbaterile la 
clasă și, bineînțeles, pentru cei care predau cursul opțional la liceu, despre cum să predea „Dezbatere, 
oratorie și retorică".  
Cursul la care vă invităm este unul în care participanții de până acum ne-au împărtășit că au 
descoperit „metode mai interesante pe care le pot folosi în diferite ore de predare – învăţare”, 
modalități de „încurajarea elevilor pentru a-și spune întotdeauna părerile” și, în plus, „încredere, 
relații și posibilități de schimb și colaborări cu alți colegi profesori”. Așadar, fie că vă doriți să vă 
implicați în activități de debate sau că sunteți în căutare de metode prin care să țineți pasul cu 
așteptările elevilor, părinților, managerilor și comunității din care faceți parte, câștigând, în același 
timp și o serie de credite, vă invităm să vă înscrieți până la 30 noiembrie 2018 la cursul SIPDODOR 
ce va avea loc începând cu 10 decembrie  2018. 
 

Detalii despre curs:  
 
1 Ordinul de acreditare 3633/12.04.2016 

2 Perioada de acreditare 3 ani 

3 Categorie program 3 

4 Grup ţintă Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

5 Scop Familiarizarea cadrelor didactice cu elementele de bază ale dezbaterilor 
(argumentare, contra-argumentare, discurs) și folosirea acestor metode în 
predarea cursului opțional dar și la clasă, în cadrul altor materii, precum 
și pregătirea elevilor pentru concursurile de dezbateri. 

6 Nr. credite (CPT) 10 

7 Nr. ore de formare 40 ore  

8 Tip formare  Face to face  

9 Competenţe vizate  ● Competențe de comunicare și relaționare 
● Competențe psiho-sociale 
● Competențe care vizează self-managementul 
● Competențe de gestionare și administrare a resurselor 
● Competențe de conducere și coordonare 

Titlurile modulelor/temelor Nr. ore asociate 

Tema 1. Argumentarea și contraargumentarea 13 

Tema 2. Elemente de format 14 

Tema 3. Documentare și arbitraj 10 

Evaluare finală: Portofoliu + Discurs/dezbatere 3 

10 Formator Prof. HERGHELEGIU MARICICA, formator ARDOR. 

11 Înscriere Formular de înscriere  (de completat online)– 
https://docs.google.com/forms/d/1M6gVPF4E9AUrxfT7JJc_rHLoaE1e-
Hb6fFkTC60vpJ4/edit 
 
Deadline înscrieri: 30 noiembrie 2018;  
Data începerii cursului: 10.12. 2018 

12 Cost 
program/participant 

[_______190___] lei către ARDOR (dovada plății trebuie trimisă pe 
office.ardor@gmail.com, în termen de 5 zile lucrătoare de la înscriere) 

13 Coordonator program Emanuel Beteringhe 
(președinte ARDOR) 

E-mail: 
emanuel.beteringhe@ardordebate.org 
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