
Colegiul Naţional Spiru Haret  cu clase V – XII 
                  Bucureşti, Str. Italiană, nr. 17, Sector 2 
                  Tel: 004-01-3.13.64.62; Tel/Fax: 004-01-3.14.60.97 
                  e-mail: haretiana2012@hotmail.com 
                  www.cnshb.ro 

 SPIRU  DEBATE  CLUB, 2016 

    REGULAMENT INSCRIERE 

 

În vederea participării la selecţia pentru SpiruDebateClub (clubul de dezbateri din C.N.„Spiru 

Haret”), elevii va trebui să cunoască etapele selecției, astfel: 

 

a) Preselecţia sau selecţia scrisă: această va avea loc până la dată de 22 septembrie, 

constând într-un text de 150-200 de cuvinte care să răspundă la întrebarea: „De ce vreau 

să fac dezbateri?”, trimis pe adresa de e-mail spirudebate@gmail.com. Rezultatul o să 

fie de tip admis/respins. Cei care promovează pe lista de admişi se vor prezenta pe data 

de 24 septembrie la selecţia live. 

b) Selecţia live: se va desfăşura pe 24 septembrie şi va consta într-un interviu de 10-15 

minute. Candidatul va trebui să răspundă la o serie de cerinţe dar şi să se prezinte într-un 

mod persuasiv. Evaluarea va fi efectuată de către o comisie de traineri avizaţi din partea 

Asociaţiei Române de Dezbateri, Oratorie şi Retorică, care vor urmări punctual atât 

cunoştinţele generale cât şi potenţialul de dezvoltare pe care îl afişează candidaţii. 

Rezultatele vor fi afișate pe pagina de facebook și pes site-ul liceului în data de  25 

septembrie. 

REGULI INTERNE PRIVIND SELECŢIA 

a) Încurajăm o atitudine degajată în timpul selecţiei, atât faţă de comisia de evaluare cât şi 

faţă de ceilalţi participanţi. Comportamentul tendenţios (atitudine ostilă, limbaj vulgar) nu sunt 

tolerate şi vor fi sancţionate prin eliminarea elevului din cadrul procesului de selecţie. 

b) După preselecţie, candidaţilor admişi li se va comunica ora la care va trebui să vină să 

susţină interviul live. Elevii trebuie să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora stabilită pentru 

a se evita orice întârzieri. 

c) Dacă, din motive obiective, un candidat nu poate ajunge la ora care i-a fost comunicată, 

acesta va trimite un mail în care va specifica motivul pentru care nu poate ajunge şi o altă oră 

convenabilă pentru acesta. 
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d) Încurajăm elevii care privesc clubul de dezbateri ca pe o activitate de formare continuă 

(nu ca pe o experiență amuzantă) să se prezinte la selecţia live. În plus, dacă în agenda elevilor 

se află multiple activităţi ce ar putea periclita prezenţa constantă în cadrul întâlnirilor clubului de 

dezbateri, să trimită un mail prin care să anunţe situaţia, deci neparticiparea în selecţia live. 

e) Rugăm tratarea cu seriozitate şi respect a oricărei activităţi din cadrul Clubului de 

Dezbateri „Spiru Haret” , atât din cadrul selecției, cât și ulterior. 
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