Sectiunea 1: Reguli generale de desfăşurare a dezbaterilor

1. Formatul:
1.1 La fiecare dezbatere online vor participa 2 echipe, denumite “Echipa Afirmatoare” şi “Echipa
Negatoare”.
1.2 Fiecare echipă va fi constituită din 2 membri/vorbitori online;
1.3 In proiectul Academia de Dezbateri vor fi doua runde online, participarea unei echipe la o runda
ne-conditionand participarea la cealalta runda.
2. Moţiunea/Tema dezbaterii:
2.1 Moţiunea sau Tema dezbaterii este o afirmaţie/aserţiune care prezintă o anumită controversă.
Moţiunea este formulată în aşa fel încât să nu ofere un avantaj vreuneia dintre părţi;
2.2 Moţiunea va fi formulată într-un mod clar;
3. Pregătirea pentru Dezbatere:
3.1 Debaterii online au timp de pregatire din momentul anuntarii motiunii pe site pana in momentul
postarii discursurilor.
3.2 Vorbitorii online au pot pune intrebari despre regulament si alte detalii despre inregistrare la
contact@academiadedezbateri.ro.
4. Desfăşurarea unei Runde de Dezbateri:
4.1 Fiecare rundă de dezbatere va fi organizată conform următorului calendar:
Deadline-ul de inregistrare pentru prima runda este sambata 6 martie. Toate echipele inregistrate
au obligatia sa confirme in 7 martie participarea la prima runda.
Deadline-ul pentru runda a doua va fi postat pe site (luna mai 2010) in momentul anuntarii celei de-a
doua motiuni.
4.2 Este de datoria organizatorilor să le reamintească participanţilor inregistrati programul rundei.
Runda intai are urmatorul calendar:
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Luni 8 martie : Postarea primului discurs al echipei afirmatoare până la ora 24:00;
Marţi – Timp de gândire/research/postare
Miercuri10 martie: Postarea primului discurs al echipei negatoare până la ora 24:00;
Joi – Timp de gândire/research/postare
Vineri 12 martie: Postarea celui de-al doilea discurs al echipei afirmatoare până la ora 24:00;
Sâmbătă – Timp de gândire/research/postare
Duminică 14 martie: Postarea celui de-al doilea discurs al echipei negatoare până la ora 24:00;
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Arbitrii vor începe procesul de arbitraj luni 15 martie, dupa repartizarea aleatoare a meciurilor, fara
ca acestia sa cunoasca numele sau componenta echipei pe care o jurizeaza.
Deciziile vor fi afişate pana in 21 martie, acestea continand punctajele individuale, feedback asupra
discursurilor si motivarea deciziei. In urma deciziilor si punctajelor se va realize un clasament al
rundei.
5. Cazul
5.1. Cazul reprezintă poziţia unei echipe (care afirmă sau neagă moţiunea) şi este un sistem de
argumente prezentate într-o ordine logica şi cu o structură specifică. Rolul cazului este să
demonstreze moiunea (argumentele aduse trebuie să sprijine în totalitate moiunea). Conţinutul
cazului are o limită de minim 400 şi maximum 600 de cuvinte;
5.2 Structura cazului – cazul este construit din următoarele elemente, în această ordine:
5.2.1 Definirea conceptelor cheie;
a) Explicarea conceptelor cheie trebuie să fie clară şi să aibă o legătură logică cu moţiunea. În
acest sens o echipă are dreptul să explice conceptele utilizate în formularea moţiunii, dar şi alte
concepte pe care plănuieşte să le utilizeze în cadrul propriilor argumente;
b) Explicaţiile trebuie să fie rezonabile (uşor de înţeles de către ceilalţi);

c) Explicaţiile trebuie să fie nepărtinitoare. Trebuie să ofere loc pentru dezbatere ambelor echipe şi
nu trebuie să fie mai avantajoase pentru o echipa decât pentru cealaltă;
d) Explicaţiile truistice sau circulare nu sunt permise;
5.2.2 Interpretarea moţiunii reprezintă modul în care explicaţia termenilor cheie afectează înţelesul
moţiunii. Echipa afirmatoare are obligaţia să interpreteze moţiunea într-un mod rezonabil şi
inteligibil pentru publicul larg;
5.2.3. Contextul Dezbaterii reprezintă prezentarea stării de fapt care are relevană pentru moţiunea
în discuţie;
5.2.4 Ideea centrală reprezintă rezumatul poziţiei unei echipe;
5.2.5 Argumentele reprezintă partea de substanţă a cazului. Nu exista un numar recomandat de
argumente, însă acestea trebuie să respecte standardele construcţiei argumentelor. Ele trebuie să
urmeze o structură logică, să se înlănţuie între ele şi să conveargă la ideea centrală.
5.2.6 În cazul în care se folosesc statistici, date, citate, sondaje de opinie etc, sursa trebuie citată.
5.2.7 Concluzia reprezintă rezumatul poziţiei unei echipe; are rolul de a accentua legătura dintre
elementele cazului;
6. Specificul discursurilor
6.1 Primul discurs afirmator
- acest discurs are rolul de a explica termenii cheie, de a interpreta moţiunea din punctul de vedere al
echipei afirmatoare şi de a lista argumentele care susţin această poziţie;
- acest discurs trebuie să se încadreze în limita de minim 400 şi maximum 600 de cuvinte;
- în cazul în care se folosesc statistici, date, citate, sondaje de opinie etc. sursa trebuie citată;
6.2 Primul discurs negator
- acest discurs are rolul de a contesta poziţia afirmatoare, principala responsabilitate a negatorilor
fiind de a contraargumenta punctual cazul afirmator;
- primul discurs negator poate ataca explicaţiile termenilor cheie şi a conceptelor oferite de către
afirmatori, numai în situaţia în care acestea nu au o legătură logică cu moţiunea, nu sunt rezonabile,
au un caracter părtinitor, sunt truistice sau circulare;

- primul discurs negator trebuie să prezinte ideea centrală negatoare, care să sintetizeze poziţia
proprie;
- primul discurs negator are obligaţia de a contraargumenta punctual, structurat şi logic argumentele
echipei afirmatoare;
- negatorii au dreptul (dar nu şi responsabilitatea) de a prezenta câteva argumente proprii care pot fi
independente de contraargumentarea cazului afirmator;
- acest discurs trebuie să se încadreze în limita de minim 400 şi maximum 600 de cuvinte;
- în cazul în care se folosesc statistici, date, citate, sondaje de opinie etc. sursa trebuie citată;
6.3 Al doilea discurs afirmator
- acest discurs are rolul de a reconstrui poziţia afirmatoare după atacul negator;
- acest discurs trebuie să răspundă punctual la atacurile aduse de către echipa negatoare, fie că e
vorba de explicarea termenilor cheie, fie de ideea centrală, fie de argumente în sine;
- în cadrul acestui discurs nu pot fi aduse argumente noi, care nu au mai fost prezentate în dezbatere
până în momentul respectiv. Însă se pot consolida argumentele deja avansate în dezbatere prin
oferirea unor dovezi noi, raţionamente noi, exemple noi etc;
- acest discurs trebuie să pună în balanţă poziţiile celor 2 echipe, în special argumentele şi ideile
centrale ale celor 2 echipe. În acest sens, în cadrul acestui discurs se vor preciza care dintre
argumente ar trebui să fie mai importante pentru luarea deciziei;
- acest discurs trebuie să se încadreze în limita de minim 400 şi maximum 600 de cuvinte;
- în cazul în care se folosesc statistici, date, citate, sondaje de opinie etc, sursa trebuie citată;
6.4. Al doilea discurs negator
- acest discurs urmează specificul celui de-al doilea discurs afirmator, fiind analogul negator al celui
de-al doilea discurs afirmator;
- acest discurs trebuie să se încadreze în limita de minim 400 şi maximum 600 de cuvinte;
- în cazul în care se folosesc statistici, date, citate, sondaje de opinie etc. sursa trebuie citată;

7. Conduita în timpul dezbaterii
7.1 Participanţii într-o dezbatere trebuie să aibă o atitudine fair-play, să nu facă atacuri personale, să
nu folosească expresii licenţioase şi injurii;
7.2 Participanţii într-o dezbatere au responsabilitatea de a folosi argumente proprii şi de a nu plagia;
7.3 Participanţii într-o dezbatere au responsabilitatea de a nu falsifica si folosi documente cu scopul
de a câştiga o dezbatere;
7.4 Participanţii într-o dezbatere trebuie să încarce discursurile în interiorul intervalului de timp
alocat pentru fiecare echipă.
7.6 În cazul nerespectării oricăruia dintre articolele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 participanţii pot fi
descalificaţi cu acordul echipei de organizatori şi a Preşedintelui Comisiei de Arbitri.

Sectiunea 2: Organizarea Programului Academia de Dezbateri
1. Publicarea Deciziilor şi a Punctajelor
1 După runda de dezbatere online se va afişa decizia fiecărui meci, conţinând verdict, feedback,
punctaje;
2. Motive de Descalificare
2.1. Motive de descalificare din competitie
- în cazul nerespectării Normelor de Conduită o echipă poate fi descalificată în conformitate cu
regulamentul Programului Academia de Dezbateri;
- în cazul în care o echipă nu participă la o etapă a dezbaterii sau nu posteaza in deadline-ul indicat
fiecarui discurs, este descalificata. Datorita faptului ca nu avem o medie a discursurilor celorlalte
runde pentru a le fi atribuita (cum este formula standard), echipele care raman in competitie fara
adversari pot fi regrupate cu acordul lor in alte meciuri, cu perioade de postare micsorate pentru a
intra in deadline-ul de arbitraj comun.
2.2. Motive de descalificare din cadrul programului
Participantii au obligatia să declare pe propria răspundere că datele introduse la înregistrare sunt
corecte si conforme cu realitatea. Validitatea acestor afirmatii va fi verificată în cazul în care
respectivul student se califică în faza dedicată lecturii critice. Asumarea unei identităti false are ca
rezultat descalificarea din toate etapele programului.

