Anexa 1 la Adresa M.E.N. nr.26305 din 14.02.2018

Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”
Ediția 201 8
Formular de înscriere – Secțiunea ÎNCEPĂTORI
AVANSAȚI

□
□

Data limită de trimitere: 2 martie 2018
1. Date generale despre instituţia de învăţământ
Denumirea unității de învățământ
Adresa școlii
Nr. telefon/fax
Website liceu
Date de contact ale directorului

Date de contact ale profesorului
coordonator

Nume și prenume:
Nr. de telefon fix/mobil:
E-mail:
Nume și prenume:
Nr. de telefon mobil:
E-mail:

2. Date privind populația școlară din cla sele a IX-a – a XII-a:
1*.
Nr. total de elevi din clasele a IX-a – a XII-a, din care:
2.
Nr. de elevi care provin din mediul urban (din clasele a IX-a – a XII-a)
3.
Nr. de elevi care provin din mediul rural (din clasele a IX-a – a XII-a)
4.
Nr. total de băieți (din clasele a IX -a – a XII-a)
5.
Nr. total de fete (din clasele a IX-a – a XII-a)
6.
Nr. de elevi ce aparțin minorităților naționale (nr. elevi/minoritate națională)
7.
Nr. de elevi cu cerințe educaționale speciale (CES)
8.
Alte menţiuni referitoare la elevi din grupuri dezavantajate (dacă e cazul)
* (1)=(2)+(3)=(4)+(5)

1

3. Școala dumneavoastră a participat la Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii
dezbat”/Concursul național „Tinerii dezbat”?
DA □

□ 2010
□ 2011
□ 2012
□ 2013

□ 2014
□ 2015
□ 2016
□ 2017

NU □

Dacă aţi bifat DA, vă rugăm să precizați edițiile și etapele la care ați participat, precum și rezultatele pe care le -ați obținut.
Descrieți impactul pe care l -au avut aceaste participări asupra elevilor și profesorilor din școala dumneavoastr ă.

4. Faceți o scurtă prezentare a motivaţiei pe care o are şcoala dumneavoastr ă pentru a participa la această competiție
școlară.

5. Faceţi o scurtă prezentare a celui mai relevant proiect/program educaţional pentru grupuri defavorizate derulat în
şcoala dumneavoastră în ultimii doi ani.

1.
2.
3.

Denumirea proiectului/programului
Perioada în care s-a derulat
Grup ţintă/ beneficiari
Instituția coordonatoare
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4.
5.
6.

Obiective
Produsele finale și rezultatele obţinute.
Gradul lor de utilizare concretă
Impactul (asupra instituţiei, personalului
şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii
locale, etc.)
6. Vă rugăm să argumentați disponibilitatea şcolii dumneavoastră pentru:
a) Introducerea în Curriculum-ul la decizia școlii (CDȘ) a disciplinei opţionale „Dezbatere, oratorie și retorică" (1) în anul şcolar
2018-2019. Precizaţi dacă această disciplină opțională se predă deja în şcoala dumneavoastră și dacă da, la câte clase și de către
câți profesori.
b) Susţinerea activității unui club de dezbateri în şcoală(2) ca activitate extra-şcolară. Precizați dacă un astfel de club există deja în
școala dumneavoastră.

a)

b)
7. Informații privind profesorul coordonator:
a) Precizați dacă profesorul care va coordona pregătirea elevilor a par ticipat la activități de formare în tehnicile de argumentare și
dezbatere și, dacă DA, în ce an și cine a fost furnizorul de formare?
DA □

□ 2010
□ 2011
□ 2012
□ 2013

□ 2014
□ 2015
□ 2016
□ 2017

NU □

b) Acest profesor va fi susținut de unitatea școlară pentru a se deplasa/participa la etapele superioare ale competiției și, dacă va fi
nominalizat, să participe la activități de formare în domeniul argumentării, dezbaterii și gândirii critice organizate de
I.S.J./I.S.M.B/C.C.D./ M.E.N.?
DA □

NU □
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Motive:

c) Acest profesor este cel care predă/va preda disciplina opțională „ Dezbatere, oratorie și retorică" ? Argumentați.

O propunere de curriculum la decizia școlii pentru disciplina opțională „Dezbatere, oratorie şi retorică”, însoțită de planificare
calendaristică și de modele de proiectare a unităților de învățare , precum și Ghidul profesorului sunt disponibile la adresele
http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx și, respectiv, https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri . Programa școla ră pentru disciplina
opțională „ Dezbatere, oratorie și retorică” a fost aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4074 din 21.04.2011.
(2)
Funcționarea unui club de dezbateri în școală este aprobată de conducerea unității de învățământ. Coordonatorul acestui club este un cadru
didactic care are competențe î n domeniu, care a fost profesor coordonator la edițiile anterioare ale Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere
și gândire critică „Tinerii dezbat”/concursul național „Tinerii dezbat” și/sau care a participat la stagii de formare în domeniul tehnicilor de
argumentare, debate și arbitraj. Activitatea clubului de dezbateri se desfășoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(1)

Reprezentant legal al instituţiei:

Data........................................

Numele și prenumele directorului ...................................................
Semnătura.........................................
Ștampila

Notă:

Formularul de aplicație completat, semnat și ștampilat de directorul unității de învățământ, se trimite și se înregistrează la Inspectoratul Școlar
Județean până la data de 2 martie 2018. Formularul este valid numai dacă sunt formulate răspunsuri la toate cele 7 puncte din formular. Până la
data de 7 martie 2018, inspectorul școlar pentru proiecte educaționale din cadrul I.S.J./I.S.M.B. centralizează și transmite M.E.N. situația
înscrierilor la cele două secțiuni ale competiție i.
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