
Facultatea de Geografie, în parteneriat cu 
ARDOR (Asociația Română de Dezvoltare, 
Oratorie și Retorică, filiala Muntenia), te 
invită să intri în clubul GeoDebate, echipa 
studenților geografi care vor beneficia de 

pregătire gratuită, pentru a deprinde 
tehnicile de dezbatere, în maniera World 

School Debate. 

Vrei să poți să… 

Clubul GeoDebate 
A început înscrierile pentru noua echipă 

FACULTATEA DE GEOGRAFIE UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

Imbunătățește-ți 
competențele de 

comunicare 
persuasivă! 

Dobândește 
tehnici de 

pregătire rapidă a 
argumentelor pro 

și contra! 

Dezvoltă-te alături 
de o echipă 
dinamică și  

profesionistă de 
dezbatere!

…te exprimi scurt, 
la obiect și 

convingător intr-o 
dezbatere?
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…îți dezvolți 
abilitățile de gândire 
critică, argumentare 
și exprimare în 

public?

2

… stăpânești 
regulile și structura 

unei dezbateri?
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https://ardor.org.ro/


 Ce vei face alături de clubul de dezbateri 
GeoDebate? 

!TRAINING-URI INIȚIALE DE APROXIMATIV 
10 ORE (CÂTE 2 H PE SĂPTĂMÂNĂ) OFERITE 
DE ARDOR MUNTENIA (PLANIFICATE PENTRU 
LUNA IUNIE, ÎN REGIM ONLINE) 
!SIMULĂRI DE DEZBATERI, DESFĂȘURATE 
ÎN TIMPUL VERII ȘI ÎN ANUL UNIVERSITAR 
URMĂTOR, PE ECHIPE, SUB ÎNDRUMAREA 
UNUI TRAINER ARDOR. 
!PARTICIPAREA LA CONCURSURI DE DEZBATERI, DESFĂȘURATE ÎNTRE ECHIPE DIN DIFERITE 
UNIVERSITĂȚI. 

 

Temele supuse dezbaterilor în 
cadrul clubului GeoDebate vor fi 
selectate din domeniul extins al 

geografiei de către echipa de 
traineri și profesori de geografie, 

astfel încât să ofere 
participanților posibilitatea de a 
argumenta pro și contra și de a 
ajunge la o rezoluție comună.

CUM MĂ ÎNSCRIU? 
Înscrierile se fac prin completarea acestui 

formular! 

Grup țintă prioritar: Anii de licență I și II 
Contact: 

gabriela.morosanu@unibuc.ro  
angeloandi00@gmail.com  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVhiWVcCxg9CLNlu4-ebwMJJOf1lQnUi4LOQX1N85hG1pLg/viewform?fbclid=IwAR0QbDPUSUYQyUHDktd7u55cCCTVXT05A6DMqmLFDUuqkN_pxXQacCBNuyg
mailto:gabriela.morosanu@unibuc.ro
mailto:angeloandi00@gmail.com
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