
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitázik a világ ifjúsága  

Sajtóanyag 

 

Itt megtalálhat minden fontos tudnivalót a középiskolai tanulók részére 
meghirdetett Vitázik a világ ifjúsága projektről, amely az egyetlen német 
nyelvű vitavetélkedő Közép- és Kelet-Európában.  

Gazdag képanyagot és aktuális sajtószövegeket a sajtóoldalunkról tölthet le: 
www.jugend-debattiert.eu/presse. 

Magyar nyelven a www.jugend-debattiert.eu/idee/die-
projektlaender/ungarn-magyarorszag oldalon olvashat további információkat.  
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Vitázik a világ ifjúsága – A projektről 
 
A demokráciában olyan polgárokra van szükség, akik kritikus kérdéseket 
tesznek fel, elmondják véleményüket, de oda is figyelnek egymásra, és 
véleményüket fair és tárgyilagos módon ütköztetik. Ezeket az 
alapkompetenciákat fejleszti a Vitázik a világ ifjúsága projekt, amely az 
egyetlen német nyelvű, nemzetközi vitavetélkedő közép-és kelet-európai 
tanulók részére.  
 

 
Az ötlet 
A Vitázik a világ ifjúsága vetélkedő azt kívánja elősegíteni, hogy a közép- és 
kelet-európai fiatalok képesek legyenek nézeteiket német nyelven kifejteni és 
álláspontjaikat meggyőzően képviselni. A projekt erősíti a vitakultúrát, mint a 
demokrácia eszközét, és támogatja az európai többnyelvűséget. 
A vetélkedő tárgya a német nyelvű vitázás különböző témákban – iskolai élet, 
emberi és alapjogok, történelem (mindenekelőtt a történelmi 
igazságtalanságok tapasztalatainak feldolgozása) és Európa. 
A Vitázik a világ ifjúsága releváns politikai és társadalmi témákról folytatott 
vitákkal járul hozzá régiónkban a politikai képzéshez.  
 
Tréning és vetélkedő 
Többhónapos iskolai vitaoktatással kezdődik a vetélkedő, ezalatt a tanulók egy 
meghatározott tanterv szerint készülnek fel a vitákra, és tartalmilag releváns 
témákban cserélnek véleményt. A tanórai felkészítést követi az iskolai 
vetélkedő, majd az iskolahálózati és országos kvalifikációs fordulók, végül 
pedig az elődöntő és a döntő. Minden országból az első és második helyezett 
vitázó jut be a nemzetközi döntőbe, amelyet minden évben ősszel rendeznek 
meg az egyik projektországban.  
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A vita 
A vetélkedő keretében négy tanuló (kettő a pro és kettő a kontra oldalon) 
vitázik egymással németül összesen 24 percen át, társadalompolitikai 
szempontból releváns kérdésekről. A vita menetét szigorú szabályok 
határozzák meg. A vita elején minden vitázó két percet kap, hogy 
összefüggően kifejtse véleményét az adott kérdésről. Ezután 12 perces 
kötetlen eszmecsere következik, amelynek során a vitázók ütköztetik 
véleményüket. Végül pedig minden résztvevő egy percben saját szemszögéből 
összefoglalja a lezajlott vita eredményét.  
 
A zsűri 

A vitát egy három-öt tagú zsűri értékeli. Négy értékelési szempont alapján 
ítélik meg a hozzászólásokat: tárgyi tudás, kifejezőkészség, beszédkészség, 
meggyőzőerő. A vitázók némettudását nem értékelik. A zsűritagok minden 
résztvevőnek javaslatot tesznek teljesítményük javítására.  
 
 
Tanulóknak 
Magyarország mellett Csehországban, Észtországban, Lengyelországban, 
Lettországban, Litvániában, Oroszországban, Szlovákiában, Szlovéniában és 
Ukrajnában több mint 150 iskola mintegy 2300 tanulója vesz részt a Vitázik a 
világ ifjúsága vitavetélkedőn.  A német nyelven folyó vitázás javítja a 
résztvevők nyelvtudását, és aktívan bevonja őket a németórákba. A fiatalok 
nemzetközi szinten szervezett találkozói erősítik a nemzetek közötti 
egyetértést. Így nem csak a nemzetközi döntő, hanem a két vagy három 
ország részvételével zajló vitatréningek is lehetőséget adnak a résztvevőknek 
arra, hogy határokon átívelő témákról eszmecserét folytassanak. 
 
Projektpartnerek és támogatók 
A Vitázik a világ ifjúsága – közép- és kelet-európai országok vetélkedője – a 
Goethe Intézet, az „Emlékezet, Felelősség és Jövő” Alapítvány, a Közhasznú 
Hertie Alapítvány és a Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatóságának közös 
projektje. A Vitázik a világ ifjúsága vitavetélkedőt a részt vevő országokban 
helyi szervezetek is támogatják. 

 
 
 
 
 
„Az a jó a Vitázik a világ ifjúsága 
vetélkedőben, hogy lehetőséget nyújt arra, 
hogy fontos témákról vitázzunk, és 
fantasztikus emberekkel ismerkedjünk meg.“  
 
 
Khoi Nguyen, Csehország 
A X. nemzetközi döntő győztese, 2016 
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Vitázik a világ ifjúsága – A projektpartnerek 
 
A Goethe Intézet  
A Goethe Intézet a Német Szövetségi Köztársaság 
kulturális intézete, mely a világ számos országában 
működik. Célja a német nyelv népszerűsítése külföldön 
és a nemzetközi kulturális együttműködés ápolása. A Vitázik a világ ifjúsága 
projektet a Goethe Intézet koordinálja közép-európai regionális székhelye, a 
prágai Goethe Intézet irányításával. A részt vevő országok Goethe Intézetei 
végzik a projekt országos szintű megvalósítását.  
www.goethe.de 

 

"Emlékezet, Felelőség és Jövő"  Alapítvány 
Az "Emlékezet, Felelőség és Jövő" Alapítvány a náci 
rezsim áldozatainak emlékét őrzi, továbbá síkra száll 
az emberi jogokért és a népek közötti párbeszédért. Emellett felkarolja a 
túlélők ügyét is. Az alapítvány olyan nemzetközi projekteket támogat, amelyek 
elősegítik a történelemi események reflektálását, az emberi jogok védelmét, 
és a nemzeti szocializmus áldozatainak ügyét szolgálják. Az alapítvány fedezi  
a Vitázik a világ ifjúsága projektirodájának személyi költségeit, emellett részt 
vesz a témaválasztás tartalmi részében is.  
www.stiftung-evz.de 
 
 
Hertie Közhasznú Alapítvány 
Németország egyik nagy magánalapítványa. 
Tevékenységeiben két fő tématerületre koncentrál: 
agykutatás és a demokrácia erősítése. Az alapítvány 
hívta életre a Vitázik az ifjúság vetélkedőt 
Németországban, a Vitázik a világ ifjúsága vetélkedő 
előfutárát. A nemzetközi projekt számára koncepciókat és anyagokat bocsát 
rendelkezésre, valamint tapasztalataival segíti a közös munkát. 
www.ghst.de 
 
 
Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatósága 
A Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatósága (ZfA) 
a német nyelvű iskolai munkát támogatja 
Németországon kívül. A ZfA világszerte több mint 
1200 iskola személyi állományát és költségvetését segíti, ebből 140 olyan 
külföldi német iskola, amelyek fenntartása túlnyomórészt magánkézben van. 
A Vitázik a világ ifjúsága projektet iskolai és iskolahálózati szinten a ZfA 
szaktanácsadói és programvezető tanárai gondozzák. 
www.auslandsschulwesen.de 
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Vitázik a világ ifjúsága – számok és adatok 
 
 
Mérföldkövek 
2005 A vitázik a világ ifjúsága kezdete Lengyelországban és    
        Csehországban 
2006 Észtország, Lettország, Litvánia és Ukrajna csatlakozása 
2007 I. nemzetközi döntő Prágában 
2009 ZfA bekapcsolódása projektpartnerként, Vitázik a világ ifjúsága  
 kibővítése Moszkvával és Szent Pétervárral  
2011 Magyarország csatlakozása 
2016 Szlovákia és Szlovénia bekapcsolódása 
 
 
Résztvevők száma 
20.000 a projekt kezdete óta részt vett tanulók  
2.300 évente részt vevő tanulók 
300 a projektben részt vevő tanárok 
150 részt vevő iskolák  
10 részt vevő országok 
 
 
Részt vevő országok 
Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, 
Oroszország, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna  
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A nemzetközi döntök összefoglalója  
 

nemzetközi 
döntők vitatéma védnöksége / díszvendég győztes 

I. Nemzetközi 
döntő Prága 
(Csehország) 
2007.10.15. 

„Büntessék-e az Európai 
Unióban a népirtás 

tagadását?” 

Václav Havel, a Cseh 
Köztársaság volt elnöke / 
Wolfgang Thierse, Német 

Szövetségi Gyűlés alelnöke 

Jakub Štefela, 
Liberec 

(Csehország) és 
Peer Klüßendorf, 

Rostock 
(Németország) 

II. Nemzetközi 
döntő Varsó 

(Lengyelország) 
2008.10.24. 

„Lecseréljék-e az iskolákban 
a nemzeti történelem- 

tankönyveket egy közös 
európai tankönyvre?” 

Bronisław Komorowski, a 
Lengyel Köztársaság Sejm 

marsal / Gerda Hasselfeldt, 
Német Szövetségi Gyűlés 

alelnöke 

Barbara 
Wasilewska, 

Varsó 
(Lengyelország) 

und Wiebke 
Neelsen, Wismar 

(Németország) 

III. Nemzetközi 
döntő Prága 
(Csehország) 
2010.02.26. 

„Kikiáltsák-e augusztus 23-át 
egész Európában a 

totalitárius és autoriter 
rezsimek emléknapjává?” 

Václav Havel, a Cseh 
Köztársaság volt elnöke / 

Petra Pau, Német Szövetségi 
Gyűlés alelnöke 

Jitka Rutrlová, 
Prága 

(Csehország) és 
Maximilian 

Behrens, Münster 
(Németország) 

IV. Nemzetközi 
döntő Berlin 

(Németország) 
2010.11.12. 

„Kiterjedjen-
e Európa minden 

nagyvárosára a Google Street 
View?” 

Harro Semmler államtitkár, 
Német Szövetségi Gyűlés 

vezetője 

Irina Avdeeva, 
Moszkva 

(Oroszország) 

V. Nemzetközi 
döntő Kijev 

(Ukrajna) 
2011.10.21 

„Rögzítse-e 
törvényben Európa minden 
országa azt, hogy belátható 

időn belül beszünteti az 
atomenergia 

felhasználását?” 

Vitali Klitschko / Dr. Hans-
Jürgen Heimsoeth, a Német 

Szövetségi Köztársaság 
ukrajnai nagykövete 

Annett Lymar, 
Viljandi 

(Észtország) 

VI. Nemzetközi 
döntő Vilnius 

(Litvánia) 2012. 
10. 19. 

„Legyen-e egész Európában 
büntethető a vallások ellen 
irányuló gyűlöletbeszéd?” 

Emanuelis Zingeris, a litván 
parlament külügyi 

bizottságának elnöke 

Szabó Gréta, 
Budapest 

(Magyarország) 

VII. Nemzetközi 
döntő Budapest 
(Magyarország) 

2013. 10. 18. 

„Kell-e bojkottálni a 
nagyszabású 

sportesemények 
megrendezését azokban az 

országokban, ahol megsértik 
az emberi jogokat?” 

Kassai Viktor, nemzetközi 
futballbíró, 2011-es év legjobb 

játékvezetője 

Dominika 
Perlínová, Prága 

(Csehország) 

VIII. Nemzetközi 
döntő Varsó, 

(Lengyelország) 
2014. 10. 17. 

„Betiltsák-e a szélsőséges 
pártokat?“ 

Władysław Bartoszewski, 
miniszterelnök megbízottja, a 

nemzetközi párbeszédért 
felelős államtitkár 

Anastasija 
Minitš, Tallinn 

(Észtország) 

IX. Nemzetközi 
döntő Riga 
(Lettország) 
2015. 10.23. 

"Kötelezően érvényes 
legyen-e az Európa Tanács 
tagállamai számára, hogy 

évente mininum létszámban 
menekülteket fogadjanak 

be?" 

Andris Bērziņš, Lettország 
korábbi államfője 

Ryan Anna, 
Budapest 

(Magyarország) 

X. Nemzetközi 
döntő Prága 
(Csehország) 
2016. 09.23. 

„Ki kell-e zárni államilag 
szervezett doppingolás 

esetén az adott országot a 
nemzetközi versenyekből?“ 

Karel Schwarzenberg, korábbi 
cseh külügyminiszter 

Khoi Nguyen, 
Prága 

(Csehország) 
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Vitázik a világ ifjúsága – Kapcsolat 
 
 
Sajtókapcsolat:   

Salakta Tünde  
magyarországi projektkoordinátor  
Vitázik a világ ifjúsága 
 
Goethe-Institut Budapest 
Ráday utca 58 
1092 Budapest 
 
+36 30 9122146 
Tunde.Salakta@goethe.de  
 
 
 
Vitázik a világ ifjúsága az interneten: 
 

            Weboldal 
            Aktuális információk strukturálva  

  www.jugend-debattiert.eu  
  Sajtófotók és aktuális sajtóanyagok 
  www.jugend-debattiert.eu/presse  
  Információk magyarul 

www.jugend-debattiert.eu/idee/die-projektlaender/ungarn-
magyarorszag  

 
   Facebook 
   Aktuális képek, vélemények és hozzászólások 

                 www.facebook.com/jugenddebattiertinternational  
 
  YouTube 
  Videók és klipek a vitákról és a rendezvényekről 
  www.youtube.com/jugenddebattiertint  

  
 

 
Információk a Vitázik az ifjúság vitavetélkedőről Németországban 

 
A Vitázik az ifjúság vitavetélkedő weboldala 
Németországban 

            www.jugend-debattiert.de     


