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Debata   
Štyria študenti – dvaja za a dvaja proti – debatujú celkovo 24 minút v nemeckom jazyku o soci-
álno-politických otázkach (napr. Mali by byť zakázané extrémistické strany?). Formát debaty je 
presne určený: na začiatku má každý debatujúci dve minúty, počas ktorých hovorí bez prerušo-
vania, potom nasleduje 12-minútová voľná debata a na záver má každý debatujúci minútu čas 
na záverečné slovo v zmysle vedenej debaty. Debatu hodnotí porota s tromi až piatimi členmi. 
Hodnotenie má štyri kritériá: vecné znalosti, slovná zásoba, vyjadrovacie schopnosti, presved-
čivosť. Nemecké znalosti debatujúcich sa do hodnotenia nezarátavajú. Hodnotením porota 
každému účastníkovi dáva tipy na zlepšenie výkonu.  

 

 

 

Tréning a súťaž
Projekt sa začína seminárom pre učiteľov, ktorý im umožní v rámci práce na vyučovaní 
študentom priblížiť témy a pravidlá Jugend debattiert international. 

Obaja víťazi debatného kola sa kvalifikujú na najbližšiu vyššiu úroveň súťaže. Na národnej 
úrovni sú to spravidla škola, región, semifinále a nakoniec národné finále. Každoročným 
vrcholom projektu je  Medzinárodný finálový týždeň, do ktorého postupujú víťazi a druhí  
z národného finále. Pred každým národným semifinále a počas medzinárodného finálového 
týždňa sa debatujúci zúčastnia na profesionálnom tréningu pre víťazov. 
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Partneri projektu
Goetheho inštitút
Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. 
Podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprá-
cu. V rámci projektu Jugend debattiert international preberá Goetheho inštitút koordináciu 
projektu, ktorú má na starosti pražská pobočka Goetheho inštitútu. Goetheho inštitúty  
v jednotlivých krajinách preberajú realizáciu projektu na národnej úrovni.  www.goethe.de 

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ)
Na pamiatku obetí národno-socialistického bezprávia sa nadácia angažuje v prospech tých, 
čo prežili a zasadzuje sa o upevňovanie ľudských práv a porozumenie medzi národmi. Podpo-
ruje medzinárodné projekty pomáhajúce vysporiadať sa s históriou, posilňujúce ľudské práva 
a angažujúce sa v prospech obetí národného socializmu. V rámci projektu Jugend debattiert 
international preberá nadácia náklady na zamestnancov projektovej kancelárie a podieľa sa 
na výbere tém.  www.stiftung-evz.de 

Gemeinnützige Hertie-Stiftung
Verejnoprospešná nadácia Hertie je jednou z významných súkromných nadácii v Nemecku. 
Hlavnými oblasťami jej činnosti sú výchova k demokracii, neuroveda, európska integrácia  
a spojenie zamestnania a rodiny. Nadácia vytvorila projekt Jugend debattiert v Nemecku,  
ktorý je vzorom pre Jugend debattiert international. Medzinárodnému projektu dáva  
k dispozícii koncepty, materiály a skúsenosti.  www.ghst.de 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Centrála pre zahraničné školstvo (ZfA) podporuje činnosť nemeckých škôl v zahraničí. Celosve-
tovo ide o 1200 škôl, medzi nimi viac ako 140 Nemeckých zahraničných škôl, ktoré majú zväčša 
súkromných zriaďovateľov, ktorým ZfA poskytuje personálnu a finančnú podporu. Projekt 
Jugend debattiert international realizujú na školskej a regionálnej úrovni poradcovia a progra-
moví učitelia ZfA.  www.auslandsschulwesen.de 

Projekt tiež podporujú v jednotlivých krajinách lokálni partneri. 
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Pre študentov a študentky
Študuješ v 2., 3., alebo vo 4. ročníku strednej školy a učíš sa po nemecky na úrovni B2? Rada/
rád diskutuješ, zaujímaš sa o aktuálne témy a chcel(a) by si sa zúčastniť na napínavej súťaži?      

V projekte Jugend debattiert international sa môžeš naučiť:

 » ujať sa slova a obhájiť svoju pozíciu pomocou argumentov 
 » lepšie počúvať iných a vychádzať im v ústrety 
 » narábať s opačným názorom a slovne riešiť konflikty 
 » zbaviť sa trémy a voľne hovoriť pred publikom

Okrem toho môžeš získať:

 » hlbšiu znalosť pútavých a aktuálnych tém z oblasti politiky a spoločnosti
 » možnosť zúčastniť sa debatného školenia s profesionálnym trénerom 
 » kontakty na mladých ľudí z tvojho regiónu, tvojej krajiny, z Nemecka, zo strednej  
a východnej Európy

Pre učiteľov a školy
Projekt Jugend debattiert international nie je prínosom iba pre žiakov,  
ale aj pre zúčastnených učiteľov a ich školy.    

Ponúkame Vám: 

 » atraktívnu metodológiu pre kompetenčne orientované vuyčovanie nemčiny – prípravu  
na skúšku DSD II
 » nástroj na aktívne  zapojenie študentov do vyučovania 
 » ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti debatovania v nemčine, realizácie projektu v rámci 
vyučovania a hodnotenia výkonu debatujúcich.
 » kontakty a možnosť výmeny s kolegami v rámci Vašej krajiny a ďalších deviatich 
stredoeurópskych a východoeurópskych krajín 
 » zapojenie do siete, profilovanie školy a nové impulzy pre Vašu školu vďaka zapojeniu sa  
do projektu (cesta na finálový týždeň a na ďalšie vzdelávanie pre trénerov učiteľov) 

O projekte
Jugend debattiert international je súťaž v nemeckom jazyku pre žiakov, prebiehajúca  
v  desiatich krajinách strednej a východnej Európy: Estónsku, Lotyšsku, Litovsku, Poľsku, 
Rusku, Slovensku, Slovinsku, Česku, na Ukrajine a v Maďarsku. Od roku 2005 sa jej zúčastnilo 
spolu viac ako 20.000 žiakov.

Jugend debattiert international  poskytuje mladým ľuďom príležitosť, kriticky  
sa vysporiadať s aktuálnymi politickými a spoločenskými témami. Projekt tak prispieva  
k politickému vzdelávaniu v strednej a východnej Európe a vyzdvihuje debatu ako prostriedok 
demokratického riešenia konfliktov.  Debatovanie v nemeckom jazyku zlepšuje jazykové 
znalosti účastníkov projektu a aktívne ich zapája do vyučovania. Stretávanie mládeže  
z rôznych krajín prispieva k porozumeniu medzi národmi. 

Jugend debattiert international je Projekt Goetheho inštitútu, nadácie „Pamäť, zodpovednosť 
a budúcnosť“ (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“), verejnoprospešnej 
nadácie Hertie  (Gemeinnützige Hertie-Stiftung) a Centrály pre zahraničné školstvo 
(Zentralstelle für das Auslandsschulwesen).

„ Do projektu Jugend debattiert 
international som sa zapojil preto, 
lebo sa chcem s inými ľuďmi v mojom 
veku rozprávať o svojich názoroch  
a myšlienkach, chcem získať nových 
priateľov a zlepšiť sa v nemčine a aj 
preto, že rád debatujem.“ 
JAN MAZÁČ, OPAVA, ČESKÁ REPUBLIKA  

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 
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