
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Rezultate la Olimpiada de argumentare, dezbatere şi gândire critică  

„Tinerii dezbat”, etapa judeţeană, 2018 

Vineri, 08 iunie 2018, a avut loc la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai„ din Zalău 

etapa judeţeană a Olimpiadei de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat”, 

ediţia 2018.  

 Concursul național „Tinerii dezbat” a fost lansat de Ministerul Educației Naționale în 

anul 2010, într-un parteneriat public-privat de promovare a dezbaterilor academice în mediul 

școlar, după un format acreditat la nivel internațional. Concursul s-a bucurat de succes în 

rândul elevilor şi al profesorilor încă de la început, crescând în fiecare an ca dimensiune şi ca 

număr de participanţi. Schimbările substanțiale și lecțiile învățate de-a lungul anilor au dus la 

transformarea competiției în 2017 de la concurs național la olimpiada națională de 

argumentare, dezbatere și gândire critică, fiind cuprinsă în Calendarul Olimpiadelor Naţionale 

din anul școlar 2017-2018.  

La etapa județeană, o unitate de învăţământ poate fi reprezentată de maxim două 

echipe, una la secţiunea „Începători” şi cealaltă la secţiunea „Avansaţi”. La ediţia din acest an 

au participat elevi din urmăroarele licee: Colegiul Naţional”Silvania” Zalău, Colegiul 

Național „Simion Bărnuțiu”, Șimleu-Silvaniei, Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” Zalău, Liceul 

Ortodox ”Sfântul Nicolae” Zalău, Liceul Tehnologic  „Liviu Rebreanu”, Hida, Colegiul 

Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Liceul Teoretic ”Ion Agârbiceanu” Jibou și Liceul 

Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalău, gazda competiției. 

În conformitate cu precizările Ministerului Educaţiei Naţionale, elevii au dezbătut 

următoarele moţiuni: Secţiunea „Începători” 1.„Acest parlament ar introduce obligativitatea 

uniformei şcolare la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar.” 2.„Acest parlament crede 

că este necesară introducerea în trunchiul comun, la liceu, a unei ore de educaţie finaciară.”  

Secțiunea „Avansaţi” 1.„Acest parlament consideră că alimentele modificate genetic ar trebui 

interzise.” 2.„Acest parlament consideră că voluntariatul ar trebui să devină o condiţie de 

absolvire a liceului.”   

În urma desfăşurării meciurilor şi evaluării calităţii şi pertinenţei argumentării de către  

comisia judeţeană,  rezultatele au fost următoarele:  

Echipe 

Secţiunea „Începători”:   

Premiul I –  Colegiul Naţional”Silvania” Zalău,  

Premiul II – Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida,  

Premiul III – Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”, Șimleu-Silvaniei,  

Mențiune - Liceul Pedagogic  „Gheorghe  Șincai” Zalău.  

Secţiunea „Avansaţi”:   

Premiul I – Liceul Pedagogic  „Gheorghe  Șincai” Zalău,  

Premiul II – Colegiul Național „Silvania„, Zalău,  

Premiul III – Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău.            



 
       

Individual pentru „Cel mai bun vorbitor„  

Secţiunea „Începători”:   

Premiul I  –  Beșe Diana, Colegiul Național ”Silvania” Zalău,   

Premiul II – Pintea Paul Andrei, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida,  

Premiul III – Vălcăuan Laura, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”, Șimleu Silvaniei,  

Mențiune - Bratiș Alina, Liceul Pedagogic „Gheorghe  Șincai” Zalău. 

Secţiunea „Avansaţi”:   

Premiul I – Mureșan Izabela, Liceul Pedagogic  „Gheorghe  Șincai” Zalău,  

Premiul II – Pușcaș Adria, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău,;            

Premiul III – Crișan Andrei, Colegiul Național „Silvania„, Zalău,  

Mențiune – Turian Tudor, Liceul Pedagogic  „Gheorghe  Șincai” Zalău. 

        

Echipele câștigătoare de la fiecare secțiune vor participa la etapa națională care va avea loc la 

Piatra-Neamț,  în perioada 09-14 iulie 2018.   

                                                                                         

Natalia Aida Pop 

Inspector pentru proiecte educaționale  

la ISJ Sălaj 

  


