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Debatai  
Debatai aktualiomis visuomenės ir politikos temomis (pvz.: „Ar reikėtų uždrausti ekstremis-
tines partijas?“) vyksta vokiečių kalba ir trunka 24 minutes. Debatų metu diskutuoja keturi 
mokiniai, du – argumentuodami „už“ ir du – „prieš“. Debatų eiga yra labai tiksliai apibrėžta: 
pradžioje kiekvienam iš dalyvių suteikiamos 2 minutės, kurių metu jis netrukdomas gali reikšti 
savo nuomonę ir išdėstyti argumentus, po to 12 minučių diskutuojama laisvai, o pabaigoje 
kiekvienam iš dalyvių suteikiama dar 1 minutė baigiamajam žodžiui diskusijos tema.

Debatus vertina trijų-penkių asmenų vertintojų komisija. Dalyviai vertinami pagal keturis krite-
rijus: dalykines žinias, iškalbą, bendravimo įgūdžius ir gebėjimą įtikinti. Debatų dalyvių vokiečių 
kalbos žinios nėra atskirai vertinamos. Komisijos nariai pateikia dalyviams vertinimus ir duoda 
individualių patarimų. 

 

 

Mokymai ir konkursas
Projektas pradedamas mokytojams skirtais mokymais. Mokymai suteikia galimybę parengti 
seriją įvadinių vokiečių kalbos pamokų, padedančių susipažinti su Tarptautinių jaunimo 
debatų temomis ir taisyklėmis.

Debatai vedami mokyklose, vėliau vyksta regioniniai finalai ir nacionalinis debatų finalas, 
kuris rengiamas kartą metuose Vilniuje. Du kiekvieno etapo laimėtojai ruošiasi aukštesniam 
debatų etapui. Debatų kuliminacija – tarptautinis finalas, kuriame dalyvauja nacionalinių 
finalų pirmosios ir antrosios vietos nugalėtojai. Prieš nacionalinį finalą ir per tarptautinę 
finalinę debatų savaitę debatų dalyviai tobulinasi nugalėtojų mokymuose.
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Projekto partneriai
Goethe’s institutas 
Goethe’s institutas - visame pasaulyje veikiantis Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros 
institutas.  Institutas skatina vokiečių kalbos mokymąsi užsienyje ir plėtoja tarpkultūrinį 
bendradarbiavimą. Goethe‘s institutas koordinuoja Tarptautinių jaunimo debatų projektą. 
Projekto pagrindinis biuras įsikūręs Prahoje. Už konkurso įgyvendinimą atsakingi Goethe‘s 
instituto padaliniai, veikiantys projekto dalyvių šalyse.  www.goethe.de 

Fondas „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (liet. „Atmintis, atsakomybė ir ateitis“)
Siekdamas atminti, pagerbti ir paremti nacionalsocializmo aukas, fondas skatina žmogaus 
teisių ir tautų savitarpio supratimo stiprinimą. Fondas finansuoja tarptautinius projektus, 
kurių tikslas – istorijos tyrimai, kova už žmogaus teises ir veikla nukentėjusiųjų nuo naci-
onalsocializmo labui. Šiame Tarptautinių jaunimo debatų projekte fondas padengia biuro 
personalo išlaidas ir dalyvauja renkant debatų temas.  www.stiftung-evz.de 

Hertie fondas
Pelno nesiekiantis Hertie fondas yra vienas didžiausių privačių fondų Vokietijoje. Svarbiausios 
fondo veiklos kryptys – demokratinis ugdymas, neuromokslai, Europos integracija, profesijos 
ir šeimos derinimas. Hertie fondas inicijavo Vokietijos Jaunimo debatų projektą, kuris vėliau 
tapo Tarptautinių jaunimo debatų pavyzdžiu. Hertie fondas rengia Tarptautinių jaunimo 
debatų projekto koncepciją, teikia medžiagą ir dalijasi patirtimi.  www.ghst.de 

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba
Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (vok. ZfA) prižiūri mokyklų veiklą užsienyje. Dau-
giau nei  1200 mokyklų pasaulyje, iš kurių 140 yra vokiškos užsienio mokyklos, ir kurių daugu-
ma yra privačios, remiamos užsienio švietimo centrinės žinybos tiek patirtimi, tiek finansiš-
kai. Tarptautinių jaunimo debatų projektą tarnyba kuruoja siųsdama į mokyklas specialistus 
ir mokytojus atitinkamoms programoms.  www.auslandsschulwesen.de 

Lietuvoje projektą remia Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centras.  www.lmnsc.lt
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Mokiniams
Eini į dešimtą, vienuoliktą ar dvyliktą klasę ir mokaisi vokiečių kalbos B2 lygiu?  
Mėgsti diskutuoti, domiesi aktualijomis? Dalyvauk įdomiame konkurse!  

Tarptautiniuose jaunimo debatuose išmoksi: 

 » geriau suvokti kalbą ir argumentuotai apginti savo nuomonę
 » išklausyti, įsigilinti į kitų nuomones ir jas analizuoti
 » atremti priešingus argumentus ir kalbos priemonėmis spręsti konfliktus
 » nejausti įtampos kalbant viešai

Taip pat galėsi:

 » pasigilinti į aktualias politikos ir visuomenės temas
 » dalyvauti debatų pratybose su profesionaliu retorikos mokytoju
 » susipažinti su įdomiais ir smalsiais jaunais žmonėmis iš savo šalies,  
iš Vokietijos ir Rytų bei Vidurio Europos.

Mokytojams ir mokykloms
Tarptautiniuose jaunimo debatuose laimi ne tik mokiniai, bet ir jų mokytojai bei mokyklos.   

Todėl siūlome Jums:

 » patrauklią metodikos priemonę, padedančią lavinti mokinių gebėjimus per vokiečių kalbos 
pamokas
 » instrumentą, kuris Jūsų mokinius skatins aktyviau dalyvauti pamokose
 » mokytojams skirtus rengimosi debatams mokymus vokiečių kalba apie projekto 
įgyvendinimą pamokose ir debatų dalyvių gebėjimų vertinimą
 » ryšius ir patirčių mainus su kolegomis iš Lietuvos ir kitų devynių Vidurio bei Rytų Europos 
šalių
 » patrauklesnį profesinį įvaizdį ir daug naujų darbo idėjų

Apie projektą
Tarptautiniai jaunimo debatai (Jugend debattiert international) – tai moksleiviams skirtas 
konkursas, vykstantis vokiečių kalba dešimtyje Vidurio ir Rytų Europos valstybių: Estijoje, 
Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Čekijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje. Nuo 
2005 metų projekte yra dalyvavę daugiau kaip 20 000 mokinių.

Tarptautiniai jaunimo debatai skatina jaunuolius kompetetingai ir įtikinamai kalbėti 
aktualiomis politikos ir visuomenės temomis. Todėl jie yra neabejotinai svarbūs politiniam 
švietimui Vidurio ir Rytų Europoje bei ugdo jaunuolių gebėjimą diskutuoti ir demokratiškai 
spręsti konfliktus. Vokiečių kalba plėtojami debatai skatina dalyvius gilinti šios užsienio 
kalbos žinias bei aktyviau dalyvauti pamokose. Jaunų žmonių iš įvairių šalių susitikimai 
gerina ir tautų savitarpio supratimą. 

Projektą organizuoja Goethe‘s institutas, fondas „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, 
privatus pelno nesiekiantis Hertie fondas ir Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba.

 

„ Šis projektas man labai svarbus. Tai puiki 
galimybė prisistatyti pačiam ir atstovauti 
savo šaliai. Per debatus aš įgijau daugiau 
pasitikėjimo savimi. Man labai patinka 
bendrauti, reikšti savo nuomonę, 
filosofuoti, o šis konkursas visa tai 
apjungia. Tarptautiniuose jaunimo 
debatuose kalbos menas atsiskleidžia 
tuo, kad lieki išgirstas ir suprastas.“ 
DŽIUGILĖ KERSNAUSKAITĖ, VIEKŠNIAI, LIETUVA

Kontaktai 
Projektbüro 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 

Lietuvoje  
projektą remia:

 
Projekto partneriai:
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