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Către, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean/ al Municipiului Bucureşti 

             În atenţia: Inspectorului  Şcolar General  

                                              Inspectorului școlar pentru proiecte educaționale  

 

Ref.: Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, ediția 2022

  

 „Tinerii dezbat” este o olimpiadă naţională care promovează valorile culturale și etice 

fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală și contribuie la formarea, 

dezvoltarea şi exersarea competenţelor de gândire critică și de comunicare rațională în spaţiul public,  precum 

şi la formarea şi dezvoltarea atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generaţii pentru 

participarea activă la viaţa socială. Practica dezbaterilor îi pregăteşte pe tineri să acţioneze coerent, să 

investigheze şi să analizeze probleme importante ale lumii contemporane, să fie critici şi constructivi în 

abordările asupra unui subiect. 

Competiția este cuprinsă în Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă 

elevi români, în anul școlar 2021-2022, aprobat de M.E. cu nr. 25.810/21.02.2022, la poziția 26.  

Regulamentul specific al olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii 

dezbat” este disponibil pe site-ul M.E. la adresa https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri. Tot aici se află și 

Setul al II-lea din Ghidul profesorului pentru disciplina opţională „Dezbatere, oratorie şi retorică”, materialul-

resursă util pentru pregătirea echipelor înscrise în competiție. Acest Ghid poate fi utilizat de profesori şi 

pentru introducerea în oferta curriculară a şcolii a disciplinei opţionale „Dezbatere, oratorie şi retorică” 

(curriculum la decizia şcolii pentru liceu), utilizând programa şcolară aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4074 

din 21.04.2011, disponibilă pe site-ul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, la adresa 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/CD/LC/Dezbatere%20oratorie%20si%20retorica_lic

eu.pdf.  

Conform Regulamentului, înscrierea în competiţie a unei echipe se face prin trimiterea formularului 

de înscriere, completat, semnat şi ştampilat/semnat electronic de către directorul unității de învățământ, la 

inspectoratul școlar, până la data de 22 aprilie 2022. Formularele-tip de înscriere la cele 2 secțiuni ale 

competiției sunt concepute de inspectoratul școlar și sunt transmise unităților de învățământ odată cu lansarea 

competiției. În formularele-tip nu se solicită componența nominală a echipelor înscrise în competiție. Aceasta 

va fi comunicată inspectoratelor școlare după etapa pe școală, cu 2 săptămâni înaintea desfășurării etapei 

județene.  

În perioada 26 - 29 aprilie 2022, inspectoratul şcolar transmite Ministerului Educației, pe adresa 

tinerii.dezbat@edu.gov.ro sau marina.stoian@edu.gov.ro, situația înscrierilor la cele două secțiuni ale 

olimpiadei, precum și o informare cu privire la activitățile de formare a profesorilor care participă pentru 

prima dată la această olimpiadă și care nu au mai participat la activități de formare în tehnicile de dezbatere 

și argumentare în perioada 2010-2022.   

Temele de dezbateri (moțiunile) pentru ediţia din acest an a olimpiadei vor fi transmise 

inspectoratelor școlare până la data de 4 aprilie 2022.  

https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/CD/LC/Dezbatere%20oratorie%20si%20retorica_liceu.pdf
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Etapa județeană se va desfășura în perioada 13 mai - 5 iunie 2022. În funcție de resursele umane și 

materiale implicate, Comisia de organizare şi desfăşurare a etapei judeţene poate decide asupra organizării 

etapei județene într-un singur centru sau în mai multe, într-o singură zi sau în mai multe. Programul de 

desfășurare a etapei județene va fi transmis Ministerului Educației până la data de 5 mai 2022.  

 Ne bazăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră pentru promovarea acestei olimpiade în toate unitățile 

de învățământ din județ și vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare pentru organizarea activităților de 

instruire/formare a profesorilor și desfășurarea în cele mai bune condiții a etapei județene a Olimpiadei 

naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, în conformitate cu prevederile 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu 

prevederile OME nr. 3123/09.02.2022 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a OMECTS nr. 

3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și 

a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și 

extrașcolare și în deplin acord cu prevederile Regulamentului specific de organizare și desfășurare a 

Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, aprobat de M.E. cu nr. 

27.012/29.03.2022. 

 

 

        Director General                                            Director 

                Mihaela-Tania IRIMIA                                                           Eugen STOICA 

     

  

    

          Șef Serviciu                                                            Inspector General 

        Liana-Maria MITRAN-DUȚU                                                      Marinica STOIAN 


