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Debata  
Čtyři soutěžící – dva pro a dva proti – debatují celkem 24 minut v němčině o společensko-poli-
ticky významných otázkách (např. „Mají být zakázány extremistické strany?“). Formát debaty je 
pevně stanovený: na začátku dostane každý debatér dvě minuty na formulaci svého stanoviska, 
potom následuje dvanáctiminutová volná argumentace a na závěr má každý soutěžící minutu 
na shrnutí svých argumentů na základě průběhu debaty. 

Debatéry hodnotí tří- až pětičlenná porota. Hodnocení probíhá na základě čtyř kritérií: věcná 
znalost problematiky, vyjadřovací schopnosti, schopnost vést diskuzi, přesvědčivost. Úroveň 
znalostí němčiny se do hodnocení nezahrnuje. Spolu s hodnocením obrdží každý debatér tipy 
pro zlepšení svého výkonu. 

 

 

Trénink a soutěž
Projekt začíná školením pro učitele, které jim umožní použít metodu debaty ve výuce 
němčiny a seznámí je s tématy a pravidly soutěže Jugend debattiert international.

Dva nejlepší z každého kola debat se kvalifikují do vyšší úrovně soutěže. Na národní úrovni 
je to zpravidla škola, region, celostátní kvalifikace, semifinále a poté celostátní finále, které 
se jednou ročně koná v Praze. Dva vítězové celostátního kola v jednotlivých účastnických 
zemích postupují do mezinárodního finálového týdne, které je každoročním vyvrcholením 
soutěže. Před finálovým kolem a během mezinárodního finálového týdne se soutěžící účastní 
profesionálního debatního tréninku. 
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Partneři projektu
Goethe-Institut 
Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností, 
který podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a rozvíjí mezinárodní kulturní spolu-
práci. V projektu Jugend debattiert international má Goethe-Institut na starost organizaci 
projektu, koordinační kancelář sídlí v jeho pražské pobočce. Instituty v ostatních zúčastně-
ných zemích se starají o realizaci projektu na státní úrovni.  www.goethe.de 

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ)
V památku na oběti národně-socialistického bezpráví se Stiftung „Erinnerung, Verantwor-
tung und Zukunft“ (Nadace „Vzpomínka, odpovědnost, budoucnost“) angažuje pro přeživší  
a zasazuje se za upevňování lidských práv a porozumění mezi národy. Nadace podporuje  
mezinárodní projekty, které pomáhají vypořádat se s historickým dědictvím, posílit lidská 
práva a podporují oběti nacismu. V projektu Jugend debattiert international financuje  
personální náklady koordinační kanceláře a podílí se na volbě témat pro debatní soutěž.  
www.stiftung-evz.de 

Gemeinnützige Hertie-Stiftung
Gemeinnützige Hertie-Stiftung (Obecně prospěšná nadace Hertie) patří k největším sou-
kromým nadacím v Německu. Hlavními oblastmi její činnosti jsou výchova k demokracii, 
neurověda, evropská integrace a slučitelnost zaměstnání s rodinným životem. V Německu 
nadace dala vzniknout soutěži Jugend debattiert, jež se stala vzorem pro Jugend debattiert 
international. Na základě toho Hertie mezinárodnímu projektu poskytuje koncepty,  
materiály a zkušenosti z praxe.  www.ghst.de 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Centrála pro zahraniční školství) podporuje čin-
nost německých škol v zahraničí. Po celém světě poskytuje finanční a personální podporu  
více než 1200 školám, mezi nimiž je 140 německých škol provozovaných převážně soukro-
mým zřizovatelem. Poradci a učitelé Centrály pro zahraniční školství mají na starosti  
organizaci a realizaci projektu Jugend debattiert international na úrovni škol a regionů.     
www.auslandsschulwesen.de 

V České republice projekt spolufinancuje Česko-německý fond budoucnosti.  
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Pro studenty a studentky
Studuješ střední školu ve druhém, třetím nebo čtvrtém ročníku a učíš se němčinu  
na úrovni B2? Baví tě diskutovat, zajímáš se o aktuální témata a máš chuť se zúčastnit 
napínavé soutěže?  

V projektu Jugend debattiert international se můžeš naučit:

 » ujmout se slova a hájit svou pozici prostřednictvím argumentů 
 » lépe naslouchat a porozumět stanoviskům druhých 
 » vypořádat se s protichůdnými názory a řešit konflikty diskuzí 
 » zbavit se trémy a volně mluvit před publikem

Kromě toho získáš:

 » hlubší znalost zajímavých a aktuálních témat z různých oblastí politiky a společnosti
 » možnost zúčastnit se debatního školení s profesionálním trenérem
 » možnost poznat mladé lidi s podobnými zájmy z tvého regionu, země, z Německa  
i střední a východní Evropy

Pro učitele a školy
Projekt Jugend debattiert international není přínosem jen pro studenty,  
ale i pro zúčastněné učitele a školy.   

Nabízíme Vám:

 » atraktivní soubor metod pro výuku němčiny s důrazem na získávání a osvojování 
dovedností
 » pomůcku k aktivnímu zapojení žáků do vyučování
 » semináře pro učitele o debatování v němčině, realizaci projektu a hodnocení debatérů
 » kontakty a možnost výměny zkušeností s kolegy z Vaší země a z devíti dalších států střední 
a východní Evropy
 » zapojení do sítě Jugend debattiert international přináší školám možnost navazovat 
kontakty, profilovat se a získávat nové podněty

O projektu
Jugend debattiert international (Mezinárodní debaty mládeže) je soutěž pro žáky středních 
škol v němčině, která probíhá v deseti zemích střední a východní Evropy: České republice, 
Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku a na Ukrajině.  
Od roku 2005 se do soutěže zapojilo více než 20 000 žáků. 

Jugend debattiert international nabízí mladým lidem příležitost kriticky se vypořádat  
s aktuálními tématy, která jsou politicky a společensky relevantní. Projekt tak přispívá  
k politickému vzdělávání ve střední a východní Evropě a vyzdvihuje roli debaty jako 
prostředku demokratického řešení konfliktů. Debatování v němčině zlepšuje jazykové  
a rétorické schopnosti účastníků projektu a napomáhá aktivnímu zapojení studentů  
do výuky. Setkávání mladých lidí z různých zemí přispívá k mezinárodnímu porozumění. 

Jugend debattiert international je společný projekt Goethe-Institutu, Stiftung „Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft (Nadace „Vzpomínka, odpovědnost, budoucnost“), 
Gemeinnützige Hertie-Stifung (Obecně prospěšná nadace Hertie) a Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (Centrála pro zahraniční školství). 

„ Účast v soutěži Jugend debattiert 
international podpořila mou otevřenost 
vůči názorům druhých a naučila 
mě prosazovat vlastní stanoviska 
nenásilným způsobem.“ 
FRANTIŠEK POSOLDA, 2. MÍSTO V IX. MEZINÁRODNÍM FINÁLE,  
ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 

Kontakt 
Kancelář projektu Jugend debattiert international
Goethe-Institut Prag
Masarykovo nábřeží 32
CZ-110 00 Praha

Telefon +420 221 962 224
jdi@prag.goethe.org

www.jugend-debattiert.eu
www.facebook.com/JugendDebattiertInternational 

V ČR projekt  
spolufinancuje:

 
Partneři projektu:

©
 K

as
pa

rs
 G

ar
da

©
 Ta

ty
an

a 
Sy

nk
ov

á


