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“
Ateliere de
argumentare
aplicată

Mai multe informații referitoare la programul de formare și la cursurile pe care le derulăm 

Dacă te-ai săturat de rutina cotidiană de 
la clasă și vrei o metodă care să îți aducă 
noi abordări ale vechilor teme. 

Ordinul de acreditare

Perioada de acreditare

Categorie program

Persoane eligibile

4482/15.07.2019

4 ani

3

Cadre didactice din învățământul preuniversitar, toate nivelurile de 
învăţământ, toate disciplinele școlare, care au finalizat studiile 
superioare cu diplomă de licență

Documentul de studiu atestat de formare continuă a personalului didactic

Scop Familiarizarea cadrelor didactice cu elementele de bază ale dezbaterilor (argumen-
tare, contra-argumentare, discurs) și folosirea acestor metode în predarea cursului 
opțional dar și la clasă, în cadrul altor materii.

Nr. credite (CPT) 10

Tip formare Față în față - reorgnizat și desfășurat în sistem online (online ;i online meeting) 
conform prevederilor OMEC 5767/15.10.2020,  pe platformele Google 
Classroom și Google Meet

Competențe 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.  Forme de organizare a instruirii 
utilizate în predarea disciplinei opționale DOR

Tema 2. Mijloace didactice și instrumentele de 
facilitare a realizării disciplinei opționale DOR

Tema 3. Strategii didactice utilizate în cadrul 
opționalului DOR și în predarea altor discipline de învățământ

Evaluare finală: Portofoliu + Discurs/dezbatere

12,30 h

12,30 h

13

2

DETALII DESPRE CURSUL S.I.P.D.O.D.O.R.

De 20 de ani ARDOR lucrează împreună cu profesori extraordinari care îi ajută pe elevi să capete voce, 
pentru a contribui la societatea în care trăim cu toții. Mai multe detalii despre activitatea ARDOR puteți 
accesa pe website-ul nostru, ardor.org.ro unde se regăsesc inclusiv o serie de resurse utile (printre care: 
manualul elevului și caietul profesorului pentru disciplina opțională, o bază de date de peste 200 de teme 
de dezbatere, video-uri educaționale și altele).

https://dialogon.ro/pentru-profesori/în prezent puteți găsi pe website-ul nostru, la 

Dragă profesor / 
învățător / educator/ 
cadru didactic, 

Știm că ești acela care ne instruiește tinerii pentru a deveni 
cetățeni care gândesc liber, onești, responsabili și activi în 
societate și înțelegem provocările cu care te confrunți din 
dorința de a deveni mereu mai pregătit pentru cerințele clasei 
moderne. 

De aceea, noi, cei de la Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică, îți 
propunem debate-ul ca metodă de predare la clasă, ca parte dintr-un set mai 
larg de tehnici pedagogice deliberative. Unele dintre motivele pentru care 
colegii profesori ne-au spus că apreciază aceste metode sunt capacitatea de a 
intra în profunzimea unor teme dificil de înțeles și aprofundat și posbilitatea de 
a-i antrena și încuraja pe elevi să își exprime părerile și de a forma și a exersa un 
reflex argumentativ. 

Acreditat încă din anul 2016, S.I.P.D.O.D.O.R. – „Strategii Inovative de Predare a Disciplinei 
Opționale Dezbateri, Oratorie și Retorică”, este un curs de formare profesională, adresat 
cadrelor didactice de orice nivel din învățământul preuniversitar.  Programul se adresează 
acelora dintre voi care își doresc să se echipeze cu noțiunile de bază despre dezbaterile 
academice, cu o modalitate de a folosi dezbaterile la clasă și, bineînțeles, celor care predau 
cursul opțional la liceu, cu informații despre predarea disciplinei „Dezbatere, oratorie și 
retorică”

În prezent avem o echipă de 24 de formatori și  40 de locații acreditate în peste 14 județe din 
toată țara. Anul acesta,  având în vedere contextul generat de pandemia cu coronavirus, 
cursurile S.I.P.D.O.D.O.R se vor desfășura în mediul online prin intermediul platformelor online (i.e 
Zoom/ Google Classroom).

Îți propunem să încerci exercițiile și jocurile din paginile următoare și, dacă le găsești utile, te 
invităm să ne scrii pe office.ardor@gmail.com iar noi îți vom trimite detalii despre cursul 
S.I.P.D.O.D.O.R. 



MODELUL ARDEI 
– un instrument util
la orice clasă

JOCUL DE CE
– Un mod ușor
de a aplica
argumentarea la
orice oră de curs

•

• 

• 

• 

Mai multe instrumente de acest tip împreună cu 

poți deprinde în cadrul cursului DialogON pentru 
profesori pe care ARDOR (Asociația Română de 
Dezbateri, Oratorie și Retorică) l-a acreditat încă 
din anul 2016.

Cu rsul – în regis trat la Ministerul Edu cației 
cu t itlul „S trategii Inovative de P reda re a 
Disciplinei Opționa le D ezbateri, O ratorie 
și R etorică” – este un cu rs de forma re 
profesională, ad resat cadrelor dida ctice
de la ori ce nive l . Ca pa rticipanți, veți reuși 
să vă echipați cu noțiuni le de bază d espre 
dezbateri le a cademi ce, cu o modal itate de 
a fo losi d ezbateri le la c lasă și, bineînțe les, 
pentru cei care p redau cu rsul opțional 
la li ceu, cu informații d espre p reda rea 
disciplinei „D ezbate re, o ratorie și retorică.”

AFIRMAȚIE

care e scopul comunicării (concluzia)

expli cații le (de ce e adevă rat?)

DOVEZI, EXEMPLE 

care susțin raționame ntul
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RAȚIONAMENT
Cum ne structuram argumentele astfel încât sa 
dobândim un plus valoros de credibilitate? 
Unul dintre cele mai populare modele de 
argumentare folosite în dezbaterile academice 
este modelul ARDEI. Exista variațiuni ale mode-
lului dar, în fiecare din ele, se pot discerne trei 
elemente de baza: o afirmație (concluzie), un 
raționament (o înlănțuire logica de enunțuri) și 
datele aduse în sprijinul afirmației (dovezi, 
exemple/ilustrari). La acestea se adauga, pentru 
mai multă credibilitate, conturarea impactului 
sau, altfel spus, a consecințelor asumarii.  

EXEMPLU DE ARGUMENT pe modelul „ARDEI” în sprijinul (pro)
temei (moțiunii) „Ar trebui interzise temele pentru acasa.”

Temele de casa împiedica elevii sa se dezvolte în domeniile în care sunt talentați.

Timpul liber al elevilor ar trebui sa fie liber, adica sa permita elevului sa faca, în acel 
timp, activități pe care nu le poate face în timpul afectat studiului. Timpul dedicate 
studiului de tip școlar este cel petrecut la școala, iar timpul liber se suprapune cu cel 
petrecut în afara școlii. Daca un copil are o înclinație spre muzica e puțin probabil sa 
și-o dezvolte în ora de muzica de la școala, e de presupus ca o va concretiza dupa 
școală/ Dar numai daca nu i se ocupa acel timp extrașcolar cu altceva. De pildă, cu 
teme de casă.

Există numeroase studii de specialitate, printre care, cele ale lui Ken Robinson sunt cele 
mai cunoscute, care demonstreaza ca școala nu dezvolta suficient creativitatea elevilor, 
singurul timp disponibil pentru aceasta dezvoltare fiind timpul petrecut acasă;

Țările care încurajaza prin sistemul lor educațional creativitatea elevilor sunt tocmai 
cele care au micșorat semnificativ cantitatea de teme de casa din practica didactică 
(Finlanda, Marea Britanie, Olanda, etc)

Și nu avem în vedere doar aceste dovezi. Avem în vedere și consecințele acestei 
practice de a da elevului multe teme pentru acasa. Cea mai neplacuta consecința 
este aceea ca majoritatea elevilor care au un talent dominant sunt puși în situația de 
a renunța la dezvoltarea pâna la nivelul de performanță a acelui talent. Iată de ce 
temele pentru acasa ar trebui interzise.

Elevii sunt împărțiți în grupe de 6, cu unul dintre elevi 
asumându-și rolul de Inchizitor. Jocul funcționează și cu grupe 
mai mici sau mai mari). Fiecărei grupe i se dă o întrebare 
(legată de cursul predat, de exemplu: „De ce e important să 
știm teorema lui Pitagora ?”, ”De ce accelerează în vid la fel 
obiecte de greutăți diferite ?”, „De ce Vitoria Lipan a acționat 
just ?”, „De ce spune Socrate că știe numai că nu știe nimic ?”). 
Inchizitorul pune întrebarea și primul elev din cerc raspunde. 
Apoi, Inchizitorul ia un element din raspunsul primului elev și 
aplică întrebarea „de ce” pe acesta. Al doilea elev are de 
răspuns acum și așa mai departe. Jocul continuă pâna când 
toți elevii au dat un raspuns. Exercițiul este util pentru 
dezvoltarea înțelegerii subiectului de catre elevi și se poate 
continua cu o discuție în plen pentru a trage concluzii.

Unde poți folosi
modelul ARDEI?

Pentru a asigura raspunsuri structurate și 
mai dezvoltate din partea elevilor

Pentru a insufla elevilor dorința de 
învățare (punându-i să răspundă 
argumentat la întrebarea „De ce e 
important să știm asta?”)

La filosofie, argumentând pentru 
diverse viziuni asupra lumii (pentru a 
demonstra înțelegerea lor)

La limbi străine, argumentând pentru 
folosirea unui anumit timp verbal.

La științe și matematică, argumentând 
pentru folosirea unei anumite teoreme. 

Mai multe instrumente de acest tip 
împreuna cu o serie de metode specific 
educației deliberative poți deprinde în cadrul 
cursului DialogON pentru profesori pe care 
ARDOR (Asociația Româna de Dezbateri, 
Oratorie și Retorică) l-a acreditat înca din 

Cursul – înregistrat la Ministerul Educației cu 
titlul „Strategii Inovative de Predare a 
Opționalului Dezbateri, Oratorie și Retorică” 
– este un curs de formare profesională,
adresat cadrelor didactice de la orice nivel. Ca 
participanți, veți reuși să vă echipați cu 
noțiunile de bază despre dezbaterile 
academice, cu o modalitate de a folosi 
dezbaterile la clasa și, bineînțeles, pentru cei 
care predau cursul optional la liceu, cu 
informații despre predarea disciplinei 
„Dezbatere, oratorie și retorică.”




