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Дебати    
24х хвилинні дебати на суспільно політичні теми відбуваються німецькою мовою за 
участю чотирьох осіб: 2 – «за», 2 – «проти». (Н-д: Чи мають бути заборонені екстремістські 
партії?) На початку кожен учасник може безперешкодно висловити промову протягом 
двох хвилин. Після цього надається дванадцять хвилин для вільного висловлювання. Для 
завершального слова вогляді на проведені дебати кожен учасник отримує ще одну хвили-
ну, де він може змінити свою думку, висловлену раніше в дебатах. 

Сам процес дебатів оцінюють від трьох до п‘яти суддів. Оцінюються саме обізнаність 
з теми, здатність висловлювати свої думки, вміння вести бесіду та переконувати. При 
оцінюванні мовні знання не стоять на першому плані. Під час оголошення оцінок журі дає 
кожному учаснику поради та рекомендації щодо покращення його результатів.

 

 

 Тренування та конкурс
Проект розпочинається із семінару для вчителів, який має надати їм можливість 
представити у своїх класах ряд занять німецькою мовою, які познайомлять учнів 
із темами та правиласи конкурсу Міжнародні молодіжні дебати. Обидва учасники, 
які заняли перше місце в турі, беруть участь у наступному турі вищого рівня, тобто 
починаючи зі шкільного рівня. Після проведення змагань у школах Міжнародні 
молодіжні дебати продовжується на відбіркових турах регіонального та національного 
рівнів. Найголовнішою подією кожного року є міжнародний фінальний тиждень, в якому 
беруть участь переможці, а також ті, хто посів другі місця у національних фіналах всіх 
країн-учасниць. Перед національним та міжнародним фіналом всі учасники проходять 
тренування під керівництвом професійних тренерів дебат.
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Партнери проекту
Goethe-Institut 
Ґете-Інститут – це всесвітня мережа культурних центрів Федеративної Республіки Німеч-
чина. Він сприяє поглибленню знань німецької мови за кордоном та розвиває міжна-
родну співпрацю у сфері культури. В проекті Міжнародні молодіжні дебати Ґете-Інститут 
виконує роль координатора проекту, основний центр якого знаходиться в Ґете-Інституті в 
Празі. Ґете-Інститути в інших країнах займаються проведенням проекту на національно-
му рівні.  www.goethe.de 

Фонд «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» 
Зі згадкою про жертви націонал-соціалістичної несправедливості Фонд «Пам’ять, 
відповідальність, майбутнє» займається збільшенням ролі людських прав та взаєморо-
зумінням народів. Фонд і надалі піклується також про тих, хто залишився в живих. Таким 
чином, Фонд EVZ є вираженням існуючої політичної та моральної відповідальності дер-
жави, економіки та суспільства за націонал-соціалістичну несправедливість. В проекті 
Міжнародні молодіжні дебати Фонд бере на себе витрати на персонал проекту, а також 
бере участь у виборі тем дебатів.  www.stiftung-evz.de (нім., рос.)

Благодійний фонд «Герті» 
Благодійний фонд «Герті» належить до великих приватних фондів Німеччини. Він 
вважається реформаторським фондом, який, здійснюючи підтримку таких напрямків як 
нейронауки, європейська інтеграція та виховання демократії, спонукає до змін. У рамках 
своєї освітньої роботи фонд «Герті» організовав конкурс Jugend debattiert у Німеччині. 
Для міжнародного конкурсу Фонд надає концепт, матеріали та досвід.  www.ghst.de 

Центральне відомство з питань освіти за кордоном
Центральне відомство з питань освіти за кордоном здійснює підтримку діяльності шкіл за 
кордоном. У всьому світі надається фінансова допомога та допомога персоналом більше ніж 
1200 школам, серед них 140 німецьким школам за кордоном, які перебувають переважно 
на приватному фінансуванні. Для проекту Міжнародні молодіжні дебати відомство надає 
організаційну, педагогічну та консультативну підтримку на шкільному та регіональному рівні.    
www.auslandsschulwesen.de 
 
В Україні проект підтримується Фондом Кличко.    
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Для учнів
Ти навчаєшся у 9-11 класі та вивчаєш німецьку вже на рівні В2? Любишь 
подискутувати та цікавишся актуальними темами? Мрієш взяти участь  
у цікавому конкурсі?     

На Міжнародних молодіжних дебатах ти зможешь навчитись:

 » починати промову та захищати свою думку 
 » краще чути і розуміти думки інших і залежно від цього реагувати на них у своїй 
промові
 » розуміти, як поводитися із думками інших та вирішувати конфлікти мовними засобами 
 » говорити перед публікою без сценічної лихоманки 

Крім того ти отримаєш:

 » глибоке розуміння актуальних політичних та соціальних тем 
 » можливість взяти участь у семінарі з професійним тренером дебатів 
 » багато знайомств з цікавою та соціально активною молоддю з твого регіону, країни, 
Німеччини , Центральної та східної Європи.  

Для вчителів та шкіл
Міжнародні молодіжні дебати є корисними не лише для школярів, а і для шкільних 
вчителів та шкіл.  

Їм пропонується:    

 » привабливий методичний інструмент для компетентного проведення заняття 
німецької мови 
 » інтрумент для заохочення учнів до активної діяльності на заняттях 
 » семінари для підвищення кваліфікації щодо проведення дебатів німецькою мовою, 
ефективного впровадження проекту на власних заняттях, а також оцінювання 
досягнень учасників дебатів
 » нові знайомства та можливість обміну досвідом з колегами як із власної країни,  
так і з країн центральної та східної Європи. 
 » Створення нових корисних зв’язків, впровадження профільної освіти, а також інших 
нововведень для шкіл завдяки активній участі у мережі проекту Міжнародні молодіжні 
дебати

Про проект
Міжнародні молодіжні дебати – це німецькомовний шкільний конкурс, який проводить 
в десятьох країнах Центральної та Східної Європи: Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Росії, 
Словаччині, Словенії, Чехії, Україні та Угорщині. З 2005 року в конкурсі вже встигли взяти 
участь більше ніж 20.000 школярів.

Міжнародні молодіжні дебати ініціюють критичне сприйняття суспільно-політичних 
тем, що вносить суттєвий вклад у освіту молоді Центральної та Східної Європи, а також 
сприяють розумінню того, що дебати є ефективним демократичним засобом вирішення 
конфліктів. Дебати німецькою мовою покращують знання німецької мови у школярів та 
заохочують їх до активності на заняттях. Міжнародні зустрічі молоді також позитивно 
впливають на взаєморозуміння різних народів.

Міжнародні молодіжні дебати – це проект Goethe-Institut, фонду «Пам’ять, 
відповідальність та майбутнє», Благодійного фонду Герті та Центрального відомства з 
питань середньої освіти за кордоном. 

« Я вивчила багато корисного та 
цікавого, а саме: як переконливо та 
дотепно висловити свою думку. Крім 
того, я дізналась, як відбувається 
робота у команді і, безперечно, 
отримала багато досвіду. Я дійсно 
дуже щаслива, що погодилась взяти 
участь в цьому конкурсі.» 
ПЕРЕМОЖИЦЯ ВІТАЛІНА НІЖИНСЬКА, ШКОЛА № 53, КИЇВ  
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Контактна інформація (німецька мова)

Офіс проекту Міжнародні молодіжні дебати
Ґете-Інститут в Чехії · Масариково набрежи, 32 · Чехія 11000 Прага
Тел. +420 221 962 224 · jdi@prag.goethe.org

www.jugend-debattiert.eu · www.facebook.com/JugendDebattiertInternational 

Контактна інформація (українська мова)

проект Міжнародні молодіжні дебати
Ґете-Інститут в Україні · вул. Волоська, 12/4 · 04070 Київ
Тел. +380 44 4969785 · Факс +380 44 4969789

pasch@kiew.goethe.org · www.goethe.de/ukraine


