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Väitlus 
Neli õpilast – kaks pro ja kaks contra poolel – väitlevad kokku 24 minutit ühiskondlikult oluli-
sel teemal (nt „Kas äärmusparteid peaksid keelatud olema?“). Väitluse kulg on täpselt paika 
pandud: igal kõnelejal on alguses kaks minutit kõneaega. Seejärel on kaksteist minutit aega 
vestluseks. Lõppsõnaks on igal õpilasel taas aega üks minut, mille vältel ta saab arvestades 
väitluse kulgu oma positsiooni veelkord põhjendada. 

Väitlust hindab kolme- kuni viieliikmeline žürii. Hinnatakse nelja kriteeriumi: asjatundlikkust, 
väljendusoskust, veenmisvõimet ja kõneoskust. Saksa keele oskust hinnangusse ei kaasata.  
Žüriiliikmed annavad osalejatele hinnangu ja jagavad näpunäiteid, kuidas veel paremini  
väidelda. 

 

Koolitus ja konkurss
Projekt algab õpetajakoolitusega, mille raames tutvustatakse erinevaid materjale, mida 
on võimalik saksa keele tundides kasutada, ja samuti tutvutakse Jugend debattiert 
internationali teemade ning reeglitega.

Igast väitluse kvalifikatsioonivoorust saab edasi kaks parimat väitlejat. Esmalt toimuvad 
piirkondlikud eelvoorud, millele järgnevad Eesti poolfinaal ja finaal, mis toimuvad iga aasta 
Tallinnas. Eesti kaks parimat õpilast esindavad riiki rahvusvahelises finaalis, mis on konkursi 
kõrghetk. Finaalinädala raames on õpilastel võimalik osa saada professionaalsest koolitusest, 
kus neid rahvusvaheliseks poolfinaaliks ja finaaliks ette valmistatakse. 
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Partnerid
Goethe Instituut
Goethe Instituut on üle maailma tegutsev Saksa Liitvabariigi kultuuriinstituut. Instituudi 
eesmärgiks on edendada saksa keelt välismaal ning tegeleda rahvusvahelise kultuurialase 
koostööga. Projektis Jugend debattiert international on Goethe Instituudi ülesandeks pro-
jekti koordineerimine, mis toimub Praha instituudi kaudu. Regiooni iga riigi Goethe Instituut 
viib projekti läbi oma maal.  www.goethe.de/estland 

Fond „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
Natsionaalsotsialistliku ülekohtu ohvrite mälestuseks loodud fondi „Erinnerung, Verantwor-
tung und Zukunft“ eesmärgiks on kaitsta inimõigusi ja tugevdada sallivust rahvaste vahel. 
Fond toetab rahvusvahelisi projekte ajaloo ja inimõiguste valdkonnas ning natsionaalsotsia-
listliku režiimi ohvreid. Projektis Jugend debattiert international on fondi kanda projektibü-
roo personalikulud ja samuti osalus väitlusteemade leidmisel.  www.stiftung-evz.de 

Mittetulunduslik Hertie Fond
Mittetulunduslik Hertie Fond kuulub Saksamaa suurte erafondide hulka. Tegu on fondiga, 
mis toetab eelkõige järgnevaid valdkondi: demokraatia-alast kasvatust, neuroteadusi, Eu-
roopa integratsiooni ning töö ja perekonna ühendamist. Fond alustas Saksamaal projektiga 
Jugend debattiert ja oli rahvusvahelise projekti Jugend debattiert international eeskujuks. 
Rahvusvahelisse projekti panustatakse õppematerjalidega ja kogemustega varasematest 
aastatest.  www.ghst.de 

Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus
Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus organiseerib koolitööd välismaal. Üle maailma toeta-
takse nii personaliga kui ka rahaliselt rohkem kui 1200 kooli, millest 140 on Saksamaa koolid. 
Projektis Jugend debattiert international on nad vastutavad koolides toimuvate väitlusvoo-
rude eest, millesse on kaasatud Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse õppekonsultandid ja 
õpetajad.  www.auslandsschulwesen.de 

Lisks sellele toetavad projekti eri riikides erinevad organisatsioonid. 
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Õpilastele
Oled sa 10.–12. klassi õpilane ja õpid saksa keelt vähemalt B2 tasemel? Kas sulle meeldib 
väidelda, huvitud aktuaalsetest teemadest ja sooviksid meelsasti osa võtta põnevast 
konkursist? 

Osaledes projektis Jugend debattiert international õpid sa:

 » sõna võtma ja oma positsiooni argumentidega kaitsma;
 » teisi paremini kuulama ja nende argumentidele reageerima;
 » vastuoluliste arvamustega ümber käima ja konflikte sõnadega lahendama;
 » publiku ees rambipalavikuta rääkima.

Lisaks saad sa tänu osalemisele selles projektis veel:

 » ülevaate huvitavatest ja aktuaalsetest ühiskondlikest teemadest;
 » osaleda koolitusel, mille viib läbi professionaalne treener ja kus õpetatakse sind veel 
paremini väitlema; 
 » palju uusi kontakte teiste noortega oma piirkonnast, oma kodumaalt, Saksamaalt  
ning Kesk- ja Ida-Euroopast.

Õpetajatele ja koolidele
Osaledes projektis Jugend debattiert international ei võida ainult õpilased,  
vaid ka nende õpetajad ja koolid.  

Me pakume:

 » huvitavat õppematerjali saksa keele tundidesse;
 » omanäolist õppematerjali, et äratada õpilaste huvi õppetöö vastu;
 » koolitusi, mis on mõeldud  õpetajatele, kuidas saksa keeles väidelda, kuidas kaasata projekti 
õppetöösse ja kuidas hinnata erinevaid väitlusi;         
 » võimalusi luua kontakte ja vahetada kogemusi kolleegidega oma kodumaalt ja üheksast 
erinevast Kesk- ja Ida-Euroopa riigist;
 » kaasamist projekti Jugend debattiert international võrgustikku ja sellega oma koolile 
lisaväärtuse loomist ning uute ideede kaasamist kooliellu.

Projektist
Saksakeelne noorte väitluskonkurss Jugend debattiert international  toimub kümnes Kesk- ja 
Ida-Euroopa riigis: Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhis, 
Ukrainas ja Ungaris. Alates 2005. aastast on konkursil osalenud rohkem kui 20 000 õpilast.

Jugend debattiert international õpetab noori poliitilisi ja ühiskondlikke teemasid kriitiliselt 
käsitlema. Projekt panustab Kesk- ja Ida-Euroopas poliitilise kultuuri arengusse ja tugevdab 
demokraatlikus ühiskonnas väitluskunsti positsiooni konfliktide lahendamisel. Saksa keeles 
väitlemine parandab kõigi projektis osalejate saksa keele oskust ja seob neid veel tugevamini 
õppetundides õpitavaga. Noorte kokkupuuted rahvusvahelisel tasandil on aluseks 
vastastikkusele arusaamisele eri rahvaste vahel.   

Jugend debattiert international  on Goethe Instituudi, fondi „Erinnerung, Verantwortung 
und Zukunft“, mittetulundusliku Hertie fondi ja Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse 
projekt. 

„ Projektist Jugend debattiert 
international võtsin osa, et oma 
mugavustsoonist välja astuda ja endale 
uusi sihte seada. Töö ja vaeva nägemine 
isiklike ootuste ületamise nimel on 
üks arendavamaid argumente, miks 
katsumusi ette võtta!“ 
KRISTIN SIGUS, X. EESTI FINAALI VÕITJA, TALLINN

Kontakt 
Projektibüroo Jugend debattiert international
Goethe Instituut 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 
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