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Debata  
Czworo uczniów – dwie osoby po stronie „pro“ i dwie po stronie „contra“ – prowadzi po nie-
miecku trwającą 24 min. debatę na tematy ważne ze społeczno-politycznego punktu widzenia. 
(np. Czy partie ekstremistyczne powinny zostać zakazane?). Przebieg debaty jest dokładnie 
ustalony: Na początku każdy z uczestników ma 2 min. na nieprzerywaną przez innych uczest-
ników wypowiedź, następnie ma miejsce dwunastuminutowa swobodna debata, która jest 
właściwą „fazą sporu“, po czym na zakończenie każdy z uczestników otrzymuje po minucie 
czasu na wygłoszenie słowa końcowego w kontekście przeprowadzonej właśnie debaty.

Debata oceniana jest przez jury składające się z trzech do pięciu osób. Jurorzy dokonują oceny 
na podstawie czterech kryteriów: przygotowanie merytorycznie, środki wyrazu, umiejętność 
prowadzenia rozmowy, siła przekonywania. Stopień biegłości w posługiwaniu się językiem nie-
mieckim przez uczestników debaty nie ma wpływu na ocenę ich wystąpienia. Razem z oceną 
jurorzy udzielają każdemu uczestnikowy wskazówek, jak lepiej występować publiczne.

 

 

Trening i konkurs
Projekt rozpoczyna się szkoleniem dla nauczycieli, które ma umożliwić im przeprowadzenie 
cyklu zajęć lekcyjnych w języku niemieckim, aby wprowadzić klasy w ten sposób w tematykę  
i zasady konkursu Jugend debattiert international.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na każdym etapie kwalifikują się do kolejnego etapu 
wyższego szczebla. W poszczególnych krajach są to zazwyczaj debaty na szczeblu szkół, 
regionów, półfinały oraz finał krajowy, który odbywa się raz w roku w Warszawie. Punktem 
kulminacyjnym każdej edycji konkursu jest Finałowy Tydzień Międzynarodowy, w którym 
biorą udział zwycięzcy i zdobywcy drugich miejsc finałów krajowych. Przed każdym 
półfinałem na szczeblu krajowym oraz przed Finałem Międzynarodowym uczestnicy debat 
biorą udział w profesjonalnym szkoleniu.
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Partnerzy projektu
Goethe-Institut 
Goethe-Institut jest działającym na całym świecie instytutem kultury Republiki Federalnej 
Niemiec. Działa na rzecz rozpowszechnania języka niemieckiego zagranicą i wspiera współ-
pracę międzynarodową w dziedzinie kultury. W projekcie Jugend debattiert international  
Goethe-Institut występuje w roli jednostki koordynującej, za co odpowiedzialna jest placów-
ka Goethe-Institut w Pradze. Placówki Goethe-Institut w poszczególnych krajach odpowie-
dzialne są za przeprowadzenie konkursu na szczeblu krajowym.  www.goethe.de 

Fundacja „Pamieć, Odpowiedzialność i Przyszłość“
Ze względu na pamięć o ofiarach nazistowskiego bezprawia Fundacja „Pamięć, Odpowie-
dzialność i Przyszłość“ angażuje się w sprawach ocalałych i na rzecz praw człowieka i poro-
zumienia między narodami. Fundacja wspiera międzynarodowe projekty dotyczące historii, 
działania na rzecz praw człowieka i zaangażowania na rzecz ofiar narodowego socjalizmu.  
W projekcie Jugend debattiert international Fundacja pokrywa koszty osobowe biura projek-
tu i bierze udział w określaniu tematów debat.  www.stiftung-evz.de 

Gemeinnützige Hertie-Stiftung
Fundacja Gemeinnützige Hertie-Stiftung należy do największych prywatnych fundacji  
w Niemczech. Zajmuje się przede wszystkim wychowaniem w duchu demokracji, naukami 
neurologicznymi, integracją europejską i zachowaniem równowagi między życiem  
zawodowym i rodziną. Gemeinnützige Hertie-Stiftung jest inicjatorem odbywającego się  
w Niemczech konkursu Jugend debattiert , na którym wzoruje się projekt Jugend debattiert 
international. Fundacja uczestniczy w Jugend debattiert international udzielając wsparcia 
merytorycznego, materiałowego oraz służąć swoim doświadczeniem.  www.ghst.de 

Centralny Wydział Szkolnictwa Zagranicznego
Centralny Wydział Szkolnictwa Zagranicznego wspiera nauczanie języka niemieckiego  
w szkołach zagranicą. Na całym świecie Centralny Wydział Szkolnictwa Zagranicznego 
wspiera osobowo i finansowo ponad 1200 szkół, w tym 140 szkół niemieckich- w większości 
prywatnych. Projekt Jugend debattiert international przeprowadzany i wspierany jest na 
szczeblu szkół i regiónów przez konsultantów i nauczycieli oddelegowanych przez Wydział  
do pracy w danym kraju.  www.auslandsschulwesen.de 

W Polsce projekt wspierany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. ©
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Dla uczniów
Jesteś w pierwszej lub drugiej klasie liceum i uczysz się niemieckiego na poziomie B2.  
Lubisz dyskutować, interesujesz się aktualnymi sprawami i chcesz wziąć udział  
w pasjonującym konkursie?  

Biorąc udział w Jugend debattiert international możesz się nauczyć:

 » jak zabierać głos i bronić swojego zdania za pomocą właściwych argumentów
 » jak lepiej słuchać innych i nawiązać do ich wypowiedzi
 » jak reagować na inny punkt widzenia i rozwiązywać konflikty przy wykorzystaniu  
środków językowych
 » jak pozbyć się tremy występując przed publicznością

Ponadto zyskujesz:

 » lepszy wgląd w aktualne zagadnienia społeczno-polityczne
 » udział w profesjonalnym szkoleniu w zakresie sztuki debatowania
 » kontakt z interesującymi i zaangażowanymi młodymi ludźmi ze swojego regionu, kraju, 
Niemiec oraz Europy Środkowo-Wschodniej

 »
Dla nauczycieli i szkół
Jugend debattiert international przynosi korzyści nie tylko uczniom, ale również 
uczestniczącym w projekcie nauczycielom i szkołom.  

Konkurs oferuje:

 » atrakcyjne metody prowadzenia rozwijających kompetencje językowe zajęć z niemieckiego
 » możliwość aktywnego włączenia uczniów w proces dydaktyczny
 » szkolenia dla nauczycieli w zakresie debatowania w języku niemieckim, realizacji projektu 
w ramach zajęć lekcyjnych i oceniania debat
 » kontakty i możliwość wymiany z kolegami z kraju i dziewięciu innych państw Europy 
Środkowo-Wschodniej
 » tworzenie sieci kontaktów i nowe impulsy dla szkoły przez włączenie w struktury Jugend 
debattiert international

Główne założenia projektu
Jugend debattiert international to konkurs w języku niemieckim, którego adresatem jest 
młodzież szkolna z dziesięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Estonii, Litwy, 
Łotwy, Polski, Rosji, Słowacji, Słoweni, Ukrainy i Węgier. Od 2005 r. w konkursie wzięło udział 
ponad 20 000 uczniów.

Jugend debattiert international zachęca młodzież do krytycznego spójrzenia na kwestie 
ważne z politycznego i społecznego punktu widzenia. Nasz projekt przyczynia się tym  
samym do rozwoju świadomości politycznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i 
promuję debatę jako sposób rozwiązywania konfliktów w duchu demokracji. Debatowanie 
w języku niemieckim rozwija umiejętności językowe uczestników i sprawia, że bardziej 
angażują się oni w zajęcia lekcyjne. Spotkania z młodzieżą z innych krajów wspierają 
porozumienie między narodami.

Jugend debattiert international jest projektem Goethe-Institut, Fundacji „Pamięć, 
Odpowiedzialność i Przyszłość“, Fundacji Gemeinnützige Hertie-Stiftung oraz Centralnego 
Wydziału Szkolnictwa Zagranicznego.

„ O Jugend debattiert international dowiedziałem 
się w szkole od mojej nauczycielki. Zaciekawiła 
mnie idea promowania debaty jako medium 
rozwiązywania problemów, dlatego 
zdecydowałem się na spróbowanie swoich sił. 
W Jdi podoba mi się to, że można się bardzo 
wiele nauczyć – jak rozmawiać z innymi, jak 
przedstawiać i argumentować swoje stanowisko, 
jak dochodzić do kompromisu.“ 
WOJCIECH GRABOWSKI, VI LO RADOM,  
PÓŁFINALISTA, IX FINAŁOWY TYDZIEŃ MIĘDZYNARODOWY

Kontakt 
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 

Projekt w Polsce  
wspierany przez:

 
Partnerzy projektu:
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