
 

CONCURS “DEZBATE ROMANIA” 

 

Procedura de desfasurare a unei dezbateri 

1. Fiecare membru va prezenta pe rând argumentele echipei sale, având dreptul la un discurs de 

maxim 4 minute. 

2. Discursurile se desfasoara alternativ între membrii celor doua echipe. Primul discurs va fi 

sustinut de catre liderul echipei pro si are rolul de a interpreta ipoteza din punctul de vedere al 

echipei afirmatoare (pro) și de a lista argumentele care susin aceasta poziie. Urmatorul discurs, va fi 

sustinut de liderul echipei negatoare (contra) si are rolul de a contesta pozitia afirmatoare, principala 
responsabilitate a negatorilor fiind de a contra-argumenta punctual cazul afirmator și de a prezenta 

ideea centrală negatoare care să sintetizeaza poziția proprie.  

3. Primul care va lua cuvântul va fi liderul echipei afirmatoare (pro), urmat de liderul echipei 

negatoare (contra). Cei doi își vor prezenta poziția echipei din care fac parte, prin principalele lor 

argumente urmând ca, de-a lungul dezbaterii, acestea să fie susținute și dezvoltate de catre membrii 

echipei sale. 

4. Ceilalți membri ai echipelor vor lua cuvantul, pe rând, o SINGURA dată, astfel: după expunerea 

argumentelor liderilor, Afirmatorul 1 (A1) va întări cele spuse de liderul echipei sale, aducând noi 

argumente. 

5. Dupa aceasta, Negatorul 1 (N1) va aduce contra-argumente la cele spuse de A1 și propriile 
argumente, conform taberei din care fiecare face parte. 

6. Va urma A2, care va contra-argumenta cele spuse de N1 și va aduce în plus, și propriile 

argumente. 

7. N2 va contra-argumenta cele spuse de A2, plus alte noi argumente, samd. 

8. Fiecare vorbitor are la dispoziție 4 minute pentru a-și expune poziția și fiecare echipă are un 

minut pentru pregatirea contra-argumentelor. 

9. Intervențiile sunt acceptate cu acordul moderatorului și nu vor depăși 30 secunde și reprezintă 

dreptul la replică al fiecarui participant la dezbatere. 

10. După ce au luat cuvântul toți vorbitorii, liderul ECHIPEI AFIRMATOARE va relua cele spuse 

inițial și va adăuga noile argumente desprinse de-a lungul dezbaterii, concluzionând cele spuse de 
echipa sa, urmat de catre liderul ECHIPEI NEGATOARE, care va face același lucru, susținând cele 

expuse pe parcursul dezbaterii de către propria echipa. 

11. Fiecare membru al juriului va avea o foaie de punctaj, pe care vor fi punctate de la 1 la 5  

calitatea argumentației, creativitatea și stilul de prezentare (cursivitatea in prezentare), pentru  

FIECARE participant la dezbatere. 

12. Punctajul final este reprezentat de suma tuturor punctelor obținute de fiecare membru al echipei.  

13. Pentru obiectivitate, juriul va evalua prestatia fiecarui vorbitor imediat ce acesta își va termina 

discursul. 

14. Fiecare echipă va prezenta toate argumentele de care dispune, fără a exista o limită în acest sens. 

15. Câștigătorii fiecărei dezbateri vor merge în cea de-a doua etapă, în semifinală unde vor susține 
încă o dezbatere pentru stabilirea echipelor care vor merge în marea finală. 

16.  Semifinala constă în două dezbateri care vor avea loc în aceiași zi, după același format, în 

prezența aceluiași juriu, pe aceiași temă. Rolul echipelor (afirmator sau negator) se va stabili prin 

tragere la sorți în ziua dezbaterii. Criteriile de evaluare din semifinală sunt aceleași cu cele de la 



dezbateri. 

17. In finala, vor intra echipele câștigătoare din semifinală. 

18. Dezbaterea finală va cuprinde două dezbateri, una cu temă anunțată, desfășurată după aceleași 

reguli, iar cea de-a doua va avea o temă anunțată pe loc, participanții având la dispoziție un timp 
pentru pregătire de 15 minute. Odată cu anunțarea temei pentru cea de-a doua dezbatere este 

anunțată și poziția fiecărei echipe (afimator sau negaor).  

19. Cele două dezbateri sunt evaluate de același juriu, criteriile de notare fiind identice cu cele de la 

dezbaterile precedente.  

20. Echipa care în urma celor două dezbateri obține punctajul cel mai mare, este desemnată 

câștigătoare. Punctajul final este suma punctelor obținute pentru fiecare dezbatere în parte. 


