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A vita   
Mindig négy tanuló – kettő pro, kettő kontra – vitázik németül 24 percen át releváns társada-
lompolitikai kérdésekről (pl. Be kell-e tiltani a szélsőséges pártokat?). A vita formája pontos 
szabályokhoz kötött: az elején minden vitázó két percig beszélhet kötetlenül, utána következik 
a 12 perces szabad beszélgetés, és végül minden résztvevőnek van egy-egy perce arra, hogy az 
elhangzott vita tükrében elmondja zárszavát. 

A vitát egy három-öt fős zsűri értékeli. Az értékelésnek négy kritériuma van: tárgyi tudás, kife-
jezőkészség, beszédkészség és meggyőzőerő. A vitázók némettudása nem képezi az értékelés 
tárgyát. A zsűritagok minden résztvevőnek javaslatot tesznek teljesítményük javítására. 

 

 

 

Tréning és vetélkedő
A projekt a némettanárok továbbképzésével kezdődik, amely lehetővé teszi, hogy  
a projekttanárok az osztályaikban olyan német nyelvű oktatási anyagokat használjanak, 
amelyek a Vitázik a világ ifjúsága témáit és szabályait ölelik fel. 

Minden vitaforduló első két helyezettje indulhat a vetélkedő következő szintjén. Az iskolai  
és iskolahálózati fordulók után kerül sor az országos elődöntőre, és ezt követi az országos 
döntő. A nemzetközi döntő koronázza meg az éves vetélkedősorozatot, melyen az országos 
döntők első és második helyezettjei mérik össze tudásukat. Az országos elődöntő előtt és  
a nemzetközi döntő hetében a vitázók professzionális győztes-tréningen vesznek részt. 
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A projektpartnerek
Goethe Intézet
A Goethe Intézet a Német Szövetségi Köztársaság kulturális intézete, amely a világ számos 
országában működik, támogatja a német nyelv ismeretét külföldön, és ápolja a nemzetközi 
kulturális együttműködéseket. A Goethe Intézet koordinálja a Vitázik a világ ifjúsága projek-
tet, székhelye a prágai Goethe Intézetben található. A részt vevő országok Goethe Intézetei 
végzik a projekt országos szintű megvalósítását.  www.goethe.de 

„Emlékezet, Felelősség és Jövő“ Alapítvány
A náci rezsim igazságtalanságaira és áldozataira emlékezve az alapítvány az emberi jogok 
megerősítését és a nemzetek közötti egyetértést tűzte ki céljául. Olyan nemzetközi projek-
teket támogat, amelyek elősegítik a történelmi események reflektálását, az emberi jogok 
védelmét, és a nemzeti szocializmus áldozatainak ügyét szolgálják. Az alapítvány fedezi  
a Vitázik a világ ifjúsága projektirodájának személyi költségeit, emellett részt vesz  
a témaválasztás tartalmi részében is.  www.stiftung-evz.de 

A Közhasznú Hertie Alapítvány
A Közhasznú Hertie Alapítvány Németország nagy magánalapítványai közé tartozik. Munká-
jának fő területei a demokráciára nevelés, a neurológiai tudományok, az európai integráció 
valamint a hivatás és család összeegyeztethetősége. Az alapítvány hívta életre a Vitázik 
az ifjúság vetélkedőt Németországban, a Vitázik a világ ifjúsága előfutárát. A nemzetközi 
projekt számára koncepciókat és anyagokat bocsát rendelkezésre, valamint tapasztalataival 
segíti a közös munkát.  www.ghst.de 

Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatósága
A Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatósága (ZfA) a német nyelvű iskolai munkát segíti 
Németországon kívül. A ZfA világszerte több mint 1200 iskola személyi állományát és költség-
vetését támogatja, ebből 140 olyan külföldi német iskola, amelynek fenntartása túlnyomórészt 
magánkézben van. A Vitázik a világ ifjúsága projektet iskolai és iskolahálózati szinten a ZfA 
kiküldött szaktanácsadói és programvezető tanárai gondozzák.  www.auslandsschulwesen.de 

A fenti projektpartnereken kívül helyi támogatók is segítik a projekt megvalósítását 
Magyarországon: Hanns-Seidel Alapítvány, Konrad-Adenauer-Stiftung és E.ON Hungária Zrt.    
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Diákoknak
9-13. osztályos vagy, és B2-es szinten tanulsz németül? Szívesen vitázol? Érdeklődsz aktuális 
témák iránt? Szeretnél részt venni egy izgalmas vetélkedőn?   

A Vitázik a világ ifjúsága nemzetközi vetélkedőben megtanulhatod,

 » hogyan ragadd meg a szót, és hogyan érvelj álláspontod mellett;
 » hogyan figyelj oda jobban mások véleményére, és hogyan reagálj érveikre;
 » hogyan fogadd a tiédtől eltérő nézeteket, és hogyan oldd meg a konfliktusokat a szavak 
segítségével;
 » hogyan beszélj közönség előtt szabadon, lámpaláz nélkül.

Ezen kívül gazdagodhatsz azáltal, hogy:

 » alapos bepillantást nyerhetsz a politika és a társadalom izgalmas, aktuális témáiba;
 » részt vehetsz egy professzionális tréner által vezetett vitatanfolyamon; 
 » kapcsolatba kerülhetsz a régiód, országod, Németország és Közép-Kelet-Európa érdeklődő, 
elhivatott fiataljaival.

Tanároknak és iskoláknak
A Vitázik a világ ifjúsága projekttel nem csak a diákok nyerhetnek, hanem a részt vevő 
tanárok és iskoláik is.   

Amit kínálunk:

 » egy vonzó módszert a kompetenciafejlesztő németnyelv-oktatáshoz; 
 » egy olyan eszközt, amellyel a diákokat aktívan be lehet vonni a németórákba; 
 » tanártovábbképzéseket, amelyeken elsajátíthatják a német nyelvű vitázás fortélyait, 
valamint megtanulhatják, hogyan lehet a projektórákat megvalósítani és a vitákat 
értékelni;
 » kapcsolatokat és párbeszédeket hazai kollégákkal és további kilenc közép-kelet-európai 
ország pedagógusaival;
 » kapcsolati hálót, imázs-építést és új impulzusokat az iskola számára a Vitázik a világ 
ifjúsága közösségének tagjaként.

A projektről
A Vitázik a világ ifjúsága projekt egy német nyelvű diákvetélkedő, amelyen tíz közép-kelet-
európai ország vesz részt: Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna. A vetélkedőn 2005 óta több 
mint 20000 diák vett részt. 

A Vitázik a világ ifjúsága arra ösztönzi a diákokat, hogy kritikus szemmel tekintsenek releváns 
politikai és társadalmi témákra. Ezzel a projekt hozzájárul a közép-kelet-európai politikai 
képzéshez, és fejleszti a vitakészséget, mint a demokratikus konfliktuskezelés eszközét.  
A német nyelven folyó vitázás javítja a résztvevők nyelvtudását, és aktívan bevonja őket  
a németórákba. A fiatalok nemzetközi szinten szervezett találkozói erősítik a nemzetek 
közötti egyetértést. 

A Vitázik a világ ifjúsága a Goethe Intézet, az Emlékezet, Felelősség és Jövő Alapítvány,  
a Közhasznú Hertie Alapítvány és a Külföldi Iskolák Központi Igazgatóságának közös 
projektje. 

„ Nekem az tetszik a Jdi-ben a legjobban, 
hogy olyan sokoldalú projekt: Miközben  
a vitára készülök, nem csak a beszédkész-
ségemet fejleszthetem, hanem észrevét-
lenül tanulok is. Az érdekes és aktuális  
témáknak köszönhetően különböző  
területeken bővíthetjük ismereteinket,  
és nem utolsó sorban barátságokat  
köthetünk. A jókedv és a szuper  
társaság mindig garantált!“ 
ANNA RYAN, ELTE TREFORT GIMNÁZIUM, BUDAPEST,  
A IX. NEMZETKÖZI DÖNTŐ GYŐZTESE  

Kapcsolat 
Vitázik a világ ifjúsága projektiroda
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 
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