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Carmen ISTRATE

“Tinerii dezbat” es
te cel mai amplu pro
gram de dezbateri pen
tru elevi, fiind o olimpiadă 
a înțelegerii și promovării 
valorilor democratice prin 
dezbateri argumentate, 
un exercițiu al unei atitudi
ni deschise către diferențe 
sociale, etnice și de gen. 
“Tinerii dezbat” este locul 
în care cresc avocații, 
politicienii, intelectualii și 

cetățenii de mâine.
Ediția din acest an 

a etapei județene a fost 
organizată de către In
spectoratul Școlar Jude
țean (IȘJ) Ilfov, reprezen
tat de prof. dr. Daniela Bar
bu, inspector școlar pen
tru proiecte educaționale, 
de prof. Jenica Crividenco, 
de la Școala Gimnazială 
nr. 2 din Crețești, Vidra, 
în calitate de președinte 
executiv, și de directorul 
turneului, prof. Elena Si

mion, de la Liceul Tehno
logic ”Cezar Nicolau”, din 
Brănești. 

Dezbateri la  
un nivel superior

Liceenii din Ilfov au 
practicat acest “sport ex
trem”  ”dezbateri edu
caționale”, temele abor
date fiind legate de opor
tunitatea voluntariatului 
ca o condiție de absolvire 
a liceului, de obligativita

tea uniformei șco lare, de 
introducerea în trunchiul 
comun, la liceu, a unei ore 
de educație financiară, 
precum și de posibili
tatea interzicerii alimen
telor modificate genetic. 
Ideile promovate în timpul 
dezbaterilor au demon
strat un nivel superior al 
înțelegerii, de către elevi, 
a problemelor contempo
rane, prezente în spațiul 
socioeconomic, dar și 
edu  cațional.

Podiumul a fost ocu
pat de echipele Liceu
lui Teoretic ”Ioan Petruș”, 
din Otopeni  care au 
obținut locul I la catego
ria ”avansați” și locul II la 
categoria ”începători”, ele
vii fiind coordonați de pro
fesoarele Maria Gridan și 
Monica Kiriță. Echipajul Li
ceului Tehnologic ”Dumitru 
Dumitrescu”, din Buftea, a 
obținut locul I la catego
ria ”începători”, alături de 
profesoara Mariana Doi

cu, iar reprezentanții Li
ceului Teoretic ”Traian La
lescu”, din Brănești, au 
ocupat locul II la catego
ria ”avansați” și locul III 
la categoria ”începători”, 
împreună cu profesoarele 
Maria Anghel și Crina 
Șerban Olteanu.

Ocupanții locului întâi 
vor reprezenta județul Il
fov la etapa națională 
a competiției, ce se va 
desfășura la Piatra Neamț, 
în luna iulie.

Un nou sport extrem pentru liceenii 
din Ilfov - “dezbaterile educaţionale”

Pe 25 mai 2018, s-a desfășurat la Liceul Tehnologic 
”Dumitru Dumitrescu”, din Buftea, etapa județeană 
a Olimpiadei Naționale de argumentare, dezbatere  
și gândire critică “Tinerii dezbat”, ediția 2018. 

Premianţii ilfoveni
Locul 1categoria „avansaţi”,  
echipa Liceului “Ioan Petruș”, Otopeni

În perioada 11-13 mai 
2018, la Satu Mare, 
s-a desfășurat etapa 
națională a concursului 
”Călătoria mea 
interculturală”. 

Tema ediției din acest an a 
fost „Patrimoniul cultural din co
munitatea mea” – un excelent 
demers de interculturalitate, 
comunicare și creativitate al 
elevilor de liceu. La eveniment  
au fost reprezentanți a 16 
minorități naționale din Româ
nia  maghiari, germani, rromi, 
polonezi, italieni, croați, ucra
ineni, rușilipoveni, greci, slo
vaci, sârbi, bulgari, turci, tătari, 
aromâni, evrei. 

Din cele 102 echipaje parti
cipante la etapa națională, echi
pa Liceului Tehnologic ”Dumitru 
Dumitrescu”, Buftea – A.L.M.A. 
(Acasă, Libertate, Multicultural
itate, Artă) a obținut un premiu 
special. Cei trei elevi, Andreea 
Cojocaru, Raluca Comșa și Ro
bert Alexandru, au reprezen
tat românii, rromii și evreii din 
județul Ilfov. 

Sub coordonarea doam
nelor profesoare Carasta
nef Rodica și Amalia Marin, ei 
au reușit sa contureze, într un 
mod original și excelent de cre
ativ, elemente din patrimoni

ul cultural al comunității din 
care provin.  Echipajul a fost 
în permanență susținut materi
al și moral de Primăria orașului 
Buftea, prin implicarea directă a 
dlui. primar George Pistol.

Detalii surpriză
La ediția din acest an sa 

adăugat un element de noutate 
a reprezentării: fiecare județ a 
trebuit să aducă 12 produse 
gastronomice specifice zonei 
sau etniilor pe care le reprezen
tau pentru seara interculturală.  
Echipa noastră a adus un „Săviac 

rrom”, o prăjitură „Humentasch” 
evreiască și, bineînțeles, cozo
nacul românesc.

La această a Va ediție a 
concursului au fost prezenți  
reprezentanți ai Comisiei Eu
ropene în România, secreta
rul de stat din M.E.N., Direcția 
de Învățământ în Limbile 
Minorităților – dna Irina Kovács, 
reprezentanți ai Consiliului 
Județean Satu Mare, inspectori 
și profesori însoțitori.

Felicitări celor 3 elevi (care 
fac parte și din trupa de teatru 
a liceului) și mult succes în con
tinuare!

DISTINCȚIE SPECIALĂ PENTRU LICEENI DIN BUFTEA

Premiu pentru spiritul unei „Călătorii interculturale”


