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Debates  
Četri skolēni – divi no viņiem pārstāv pozīciju „par“, divi – „pret“ – 24 minūtes vācu valodā 
debatē par nozīmīgiem sabiedriski politiskiem jautājumiem (piemēram, „Vai būtu jāaizliedz 
ekstrēmistiskas partijas?“). Debašu formāts ir stingri noteikts – vispirms katram runātājam tiek 
dotas divas minūtes viedokļa izklāstam, pēc tam seko divpadsmit minūšu gara domu apmaiņa, 
kuras laikā katrs var brīvi izteikties, un noslēgumā katram dalībniekam tiek dota minūte laika, 
lai viņš, ņemot vērā debatēs izskanējušos argumentus, varētu teikt galavārdu.  

Debates vērtē žūrija trīs līdz piecu locekļu sastāvā. Vērtēšanas kritēriji ir šādi: kompetence, 
spēja izteikties, spēja uzturēt sarunu un spēja pārliecināt. Debatētāju vācu valodas zināšanas 
vērtējumā netiek iekļautas. Līdz ar vērtējumu žūrijas locekļi katram dalībniekam sniedz ieteiku-
mus, kā uzlabot viņa sniegumu.

 

 

Apmācība un konkurss
Projekts sākas ar semināru skolotājiem, kas viņiem ļauj savās klasēs piedāvāt mācību ciklu 
vācu valodā un iepazīstināt ar konkursa „Pasaules jaunatne debatē“ tēmām un noteikumiem.

Katras debašu kārtas pirmās un otrās vietas ieguvēji kvalificējas nākamajai konkursa kārtai. 
Konkurss parasti norisinās vairākās kārtās – vispirms skolā un reģionā, kam seko pusfināls 
un visbeidzot valsts līmeņa fināls. Katra mācību gada svarīgākais notikums ir Starptautiskā 
fināla nedēļa, kurā satiekas visu konkursa dalībvalstu pirmo un otro vietu ieguvēji. Pirms 
Latvijas fināla, kā arī Starptautiskā fināla nedēļas ietvaros konkursa dalībnieki piedalās 
praktiskā seminārā, ko vada profesionāls pasniedzējs.   
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Projekta partneri
Goethe-Institut 
Goethe-Institut ir Vācijas Federatīvās Republikas kultūras institūts, kas darbojas visā pasaulē. 
Tas veicina vācu valodas apguvi ārzemēs un iesaistās starptautiskajā sadarbībā kultūras 
jomā. Goethe-Institut atbild par projekta „Pasaules jaunatne debatē“ koordinēšanu, un pro-
jekta birojs atrodas Gētes institūtā Prāgā. Gētes institūti projekta dalībvalstīs ir atbildīgi par 
projekta īstenošanu valsts līmenī.  www.goethe.de 

Fonds „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ)
Pieminot nacionālsociālisma upurus, Fonds »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft« atbal-
sta izdzīvojušos un iestājas par cilvēktiesību ievērošanu un tautu savstarpējo saprašanos. Tas 
atbalsta starptautiskus projektus šādās jomās: vēstures izvērtēšana, cilvēktiesību aizstāvība 
un atbalsts nacionālsociālisma upuriem. Projektā „Pasaules jaunatne debatē“ fonds sedz 
projekta biroja personāla izmaksas un piedalās tēmu izvēlē.  www.stiftung-evz.de 

Sabiedriskā labuma organizācija „Hertie-Stiftung“
Sabiedriskā labuma organizācija „Hertie-Stiftung“ ir viens no Vācijas lielākajiem privātajiem 
fondiem. Tā galvenās darbības jomas ir demokrātiskā izglītība, neirozinātnes, Eiropas integ-
rācija un darba un ģimenes dzīves savienojamība. Fonds iedibinājis Vācijas konkursu „Jugend 
debattiert“, pēc kura parauga veidots starptautiskais konkurss „Pasaules jaunatne debatē“. 
Starptautiskajā konkursā ir pārņemta fonda izstrādātā koncepcija, materiāli un pieredze.   
www.ghst.de 

Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvalde
Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvalde (ZfA) rūpējas par vācu valodu skolās ārpus Vācijas.  
Visā pasaulē ir vairāk nekā 1200 skolu, tostarp vairāk nekā 140 – galvenokārt privātas – vācu 
skolas, kuras pārvalde atbalsta gan ar cilvēkresursiem, gan finansiāli. Skolu un skolu apvienī-
bu līmenī projektu „Pasaules jaunatne debatē“ īsteno ZfA konsultanti un skolotāji. 
www.auslandsschulwesen.de 

Dalībvalstīs projektu atbalsta arī vietējie partneri. 
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Skolēniem
Tu esi 10. – 12. klases skolēns un apgūsti vācu valodu B2 līmenī? Tu labprāt diskutē, 
interesējies par aktuālām tēmām un labprāt piedalītos aizraujošā konkursā? 

Projektā „Pasaules jaunatne debatē“ tu iemācīsies: 

 » uzsākt runu un argumentēt savu pozīciju, 
 » labāk uzklausīt citus un atsaukties uz viņu teikto,
 » reaģēt uz pretējiem viedokļiem un risināt konfliktus sarunu ceļā,
 » bez uztraukuma brīvi runāt publikas priekšā. 

Turklāt tev ir iespēja:

 » gūt padziļinātu ieskatu aizraujošos un aktuālos sabiedriski politiskos tematos,
 » piedalīties konkursantu apmācības seminārā profesionāla pasniedzēja vadībā, 
 » kontaktēties ar zinātkāriem un aktīviem Latvijas, Vācijas un citu Centrālās un 
Austrumeiropas valstu jauniešiem. 

Skolotājiem un skolām
Projektā „Pasaules jaunatne debatē“ ieguvēji ir ne tikai skolēni, bet arī iesaistītie skolotāji un 
skolas.   

Mēs Jums piedāvājam: 

 » atraktīvu metodisko materiālu vācu valodas apmācībai, kas orientēta uz prasmju attīstību,
 » veidu, kā skolēnus aktīvi iesaistīt mācību procesā,
 » tālākizglītības seminārus skolotājiem par debatēšanu vācu valodā, projekta īstenošanu 
mācību stundu ietvaros un debatētāju snieguma vērtēšanu, 
 » kontaktus un pieredzes apmaiņas iespējas Latvijas, kā arī deviņu citu Centrālās un 
Austrumeiropas valstu kolēģu starpā,
 » saskarsmes iespējas, specializēšanos un jaunus impulsus skolai, iesaistoties „Pasaules 
jaunatne debatē“ sadarbības tīklā. 

Par projektu
„Pasaules jaunatne debatē“ ir skolēnu konkurss vācu valodā, kas norisinās desmit Centrālās 
un Austrumeiropas valstīs: Čehijā, Igaunijā, Krievijā (Maskavā un Sanktpēterburgā), 
Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ukrainā un Ungārijā. Kopš 2005. gada konkursā 
piedalījušies vairāk nekā 20000 skolēnu.

„Pasaules jaunatne debatē“ rosina jauniešus diskutēt par politiski un sabiedriski nozīmīgām 
tēmām. Tādējādi projekts veicina politisko izglītību Centrālajā un Austrumeiropā un 
stiprina debatēšanu kā demokrātisku konfliktu risināšanas veidu. Debates vācu valodā 
uzlabo skolēnu vācu valodas zināšanas un aktīvi iesaista viņus mācību procesā. Tikšanās ar 
jauniešiem no citām valstīm veicina tautu savstarpējo saprašanos.    

„Pasaules jaunatne debatē“ ir Gētes institūta, fonda „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“, sabiedriskā labuma organizācijas „Hertie-Stiftung“ un Vācijas skolu sistēmas 
ārvalstīs pārvaldes projekts.

 

„ ‚Pasaules jaunatne debatē‘ ir iespēja  
iemācīties rast ‚par‘ un ‚pret‘ argumen-
tus ikvienā strīdīgā jautājumā un iz-
veidot savu viedokli. Spēja argumentēt 
savu viedokli sarunā ir tieši tas, kas  
veido runas dāvanu.“ 
PAVELS HLUŠKO, RĪGA, LATVIJA

Kontakti (vācu valodā)

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 

Kontakti (latviešu valodā)

Projekts „Pasaules jaunatne debatē“
Goethe-Institut Riga · Torņa iela 1 · LV-1050, Rīga
Tel.: +371 67 508200 · Fax: +371 67 323999

jdi@riga.goethe.org · www.goethe.de/latvija/skolenudebates
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