
 
 

 

Asociația Română pentru Dezbateri, Oratorie și Retorică 
 
 
Cine suntem? 
 
ARDOR susține activitatea cluburilor de debate din licee și universități, atât în programe de tip 
competițional, cât și în inițiative de dezbateri publice sau debate online. Încă din 1994 ca program 
educațional și din 1998 ca asociație non-guvernamentală, ARDOR a atras alături mii de elevi, 
profesori și studenți preocupați de felul în care își pot face discursul și argumentarea mai 
convingătoare. Subiectele abordate, de multe ori situate în avangarda dezbaterilor publice din 
societatea românească, au avut atât rolul de a familiariza tinerii cu concepte și drepturi 
fundamentale, cât și de a contura percepția că diferențele de opinii sunt firești, că punctele de 
vedere trebuie argumentate și că dezbaterea este întotdeauna o alegere mai bună decât 
intoleranța și extremismul. 
 
ARDOR deține nu doar campioni în competiții de top internaționale (ultima reușită fiind câștigarea 
titlului de vicecampioni mondiali la campionatele universitare de la Chennai, India, în ianuarie 
2014) sau un Forum Național  care va avea ediția a 20-a anul acesta, ci și o cultură a voluntariatului 
prin care zeci de absolvenți ai programului de debate inițiază și organizează în diverse locuri din 
țară campionate de tip "open", în limbile română sau engleză. 
 
În ultimii ani, ARDOR a inițiat sau a fost partener la diverse programe dedicate elevilor sau 
studenților: Closer2Oxford, Turneul Campionilor, Tinerii Dezbat (partener al Ministerului Educației 
Naționale) - și a participat la introducerea în curricula școlară de liceu a unui Curs opțional de 
dezbateri și oratorie.  
 
Romania Publică este ultima inițiativă a asociației, care provoacă cetățenii din București la 
dezbatere pe două subiecte de interes public, într-un format de forum deliberativ în care ne-am 
dorit informare echitabilă, asumări politice și schimb liber de idei.  
 
ARDOR a câștigat Gala premiilor în Educație (2011), Gala Societății Civile (2011) și Gala premiilor 
România Cultural (2011) 
 

 

Descrierea posturilor 

1. Mai întâi, ne dorim un tânăr (baiat sau fată) care să nu se sperie când vede moțiuni de debate 
mai atipice (cum ar fi "Acest parlament crede că Siria ar trebui invadată"). Cineva care să sprijine o 
echipă formată în jurul unui coordonator de proiect care are sarcina să transfere conținuturile 

http://www.ardor.org.ro/
http://ardor-muntenia.ro/nationala/
http://www.closer2oxford.ro/
http://www.campionidebate.ro/
http://www.romaniapublica.ro/


 
 

vechiului site ARDOR (www.ardor.org.ro) pe o platformă nouă. Ne-am dori pe cineva organizat, 
prompt în comunicare, priceput la "dezvăluit" platforme wordpress, preocupat și atent de ducerea 
la bun sfârșit a unor lucruri de detaliu, dar care sunt esențiale în tabloul general. Putem să punem 
la dispoziție un modem de internet - nu vor fi ore de lucru la birou, se poate lucra de oriunde.  

2. Un al doilea post este pentru un intern care să aibă idei de pus în mișcare în faza de concepere a 
unor scurte video-uri de descriere. Ne-ar plăcea să aibă interes pentru activism, pentru mecanisme 
democratice în acțiune și pentru mersul lucrurilor cu societatea. De fapt, ne-am dori chiar un artist 
:), dar ne mulțumim și cu cineva pasionat de infografice, chiar dacă vine din alte zone, cu știința sau 
cu ingineria. Ar avea ocazia să intre într-o echipă eterogenă dar vioaie, care este la începutul unui 
proiect ce se vrea amplu, după o ediție pilot (Romania Publică). 

 

Dacă te-am convins să ni te alături, trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de 
maximum 250 de cuvinte pe internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv și noi te 
vom contacta.   

 

http://www.ardor.org.ro/
mailto:internshipiada@militiaspirituala.ro

