
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

Jugend debattiert international 

Mapa za novinarje 

 

V tej mapi najdete vse, kar morate vedeti o Jugend debattiert international, 
doslej edinem mednarodnem debatnem tekmovanju v nemščini za dijakinje in 
dijake v srednji in vzhodni Evropi. 

Obsežno slikovno gradivo za prenos vam je na voljo na naši strani za tisk 
www.jugend-debattiert.eu/presse. 

Informacije v slovenščini pa so vam na voljo pod  

www.jugend-debattiert.eu/idee/die-projektlaender/slowenien-slovenija.	 
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Jugend debattiert international – o projektu 
 
Demokracija potrebuje državljane, ki postavljajo kritična vprašanja, povedo 
svoje mnenje, a tudi poslušajo ter se z mnenji drugih soočajo pošteno in 
objektivno. Te temeljne spretnosti posreduje Jugend debattiert international 
kot doslej edino mednarodno nemško govoreče debatno tekmovanje za 
dijakinje in dijake v srednji in vzhodni Evropi.   
 

 
Ideja 
Jugend debattiert international prispeva k temu, da so mladi v srednji in 
vzhodni Evropi sposobni svoje poglede in stališča strokovno in prepričljivo 
zastopati v nemškem jeziku. Projekt krepi debato kot medij demokratične 
razprave in spodbuja aktivno večjezičnost Evrope. Predmet tekmovanja je 
debatiranje v nemškem jeziku o temah s področja šolskega vsakdana, 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zgodovine (zlasti zgodovinskih krivic) 
ter Evrope. Prek kritičnega soočanja s politično in družbeno relevantnimi 
temami Jugend debattiert international prispeva k političnemu izobraževanju 
v ciljni regiji.  
 
Usposabljanje in tekmovanje 
Projekt se prične z večmesečno učno fazo, v kateri se dijaki po v naprej 
določenem učnem programu pripravijo na debatiranje in se vsebinsko soočijo 
z relevantnimi temami. Sledi tekmovalna faza, ki od šolske prek regionalne 
ravni vodi do državnega polfinala in finala. Prvo- in drugouvrščena iz vsake 
države dosežeta mednarodni finale, ki vsako leto v jeseni poteka v eni od 
sodelujočih projektnih držav.  
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Debata 
Vsakokrat štirje dijaki in dijakinje, dva za in dva proti, v nemščini skupno 24 
minut debatirajo o družbenopolitično relevantnih vprašanjih. Oblika debate je 
pri tem natančno določena: na začetku ima vsak debatant dve minuti časa, da 
nemoteno govori, sledi 12 minut proste razprave, na koncu pa ima vsak 
udeleženec zopet eno minuto časa, da v luči vodene razprave poda zaključno 
besedo.  
 
Žirija 
Debato ocenjuje od tri- do petčlanska žirija po štirih kriterijih: strokovno 
znanje, sposobnost izražanja, komunikacijske sposobnosti, prepričljivost. 
Znanje nemščine se pri ocenjevanju ne upošteva. S povratno informacijo 
žiranti vsakemu udeležencu podajo nasvete za izboljšanje uspešnosti 
njegovega nastopa. 
 
Za dijake in dijakinje 
Trenutno pri Jugend debattiert international sodeluje okoli 2.300 dijakov in 
dijakinj z več kot 150 šol v Estoniji, Latviji, Litvi, na Poljskem, v Rusiji, Sloveniji, 
na Slovaškem, Češkem, v Ukrajini in na Madžarksem. Prek debatiranja v 
nemščini so dijaki in dijakinje dejavno vključeni v pouk. Mednarodno 
srečevanje mladih prispeva k razumevanju med narodi. Tako ne le 
mednarodni finale, temveč tudi treningi zmagovalcev, pri katerih sodelujejo 
dve ali tri države, udeležencem omogočajo izmenjevanje mnenj s kulturno 
različnih zornih kotov. 
 
Projektni partnerji in pokrovitelji  

Jugend debattiert international – državna tekmovanja v srednji in vzhodni 
Evropi – je projekt Goethe-Instituta, fundacije »Erinnerung, Verantwortung 
und Zukunft« (»Spomin, odgovornost in prihodnost«), Dobrodelne fundacije 
Hertie (Gemeinnützige Hertie-Stiftung) ter Centra za šolstvo v tujini 
(Zentralstelle für das Auslandsschulwesen). Poleg tega Jugend debattiert 
international v sodelujočih državah podpirajo lokalni pokrovitelji.  
 
 
 
 
 
»Lépo pri Jugend debattiert international je, 
da ti ponuja priložnost soočiti se s 
pomembnimi temami in spoznati 
navdušujoče osebnosti.« 
 
 
Khoi Nguyen s Češke,  
zmagovalec X. mednarodnega finala 2016 
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Jugend debattiert international – Projektni partnerji 
 
 
Goethe-Institut  
Kulturni inštitut Zvezne republike Nemčije, ki deluje po 
vsem svetu. Spodbuja znanje nemškega jezika v tujini in 
neguje mednarodno kulturno sodelovanje. Pri projektu 
Jugend debattiert international Goethe-Institut prevzema koordinacijo 
projekta, za kar skrbi Goethejev inštitut v Pragi. Goethejevi inštituti v 
posameznih državah pa prevzamejo izvajanje projekta na državni ravni.  
www.goethe.de 

 
Fundacija „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 
V spomin na žrtve krivic nacionalsocializma se 
Fundacija EVZ zavzema za preživele ter za človekove 
pravice in razumevanje med narodi. Spodbuja mednarodne projekte na 
področju soočanja z zgodovino, delovanja za človekove pravice in zavzemanja 
za žrtve nacionalsocializma. Pri projektu Jugend debattiert international 
fundacija krije stroške za osebje projektne pisarne in sodeluje vsebinsko pri 
iskanju tem.  
www.stiftung-evz.de 
 
Dobrodelna fundacija Hertie 
Dobrodelna fundacija Hertie šteje k velikim zasebnim 
fundacijam v Nemčiji. Pri svojem delu se osredotoča 
na dve vodilni področji: raziskovanje možganov in 
krepitev demokracije. Pri njej so zasnovali projekt Jugend 
debattiert v Nemčiji, po  zgledu katerega je nastal Jugend debattiert 
international. Za ta mednarodni projekt so na voljo njihovi koncepti, gradiva in 
izkušnje. 
www.ghst.de 
 
Center za šolstvo v tujini 
Center za šolstvo v tujini nudi svetovanje pri šolskem 
pouku nemščine v tujini. Po vsem svetu z osebjem in 
finančno podpira nad 1200 šol, med katerimi je več kot 140 nemških šol v 
tujini, ki jih vodijo večinoma zasebni vlagatelji. Izvajanje in svetovanje pri 
projektu Jugend debattiert international na ravni šol in eventualno na ravni 
mreže šol opravljajo napoteni strokovni svetovalci, svetovalci stroke ter 
programski učitelji Centra za šolstvo v tujini. 
www.auslandsschulwesen.de 
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Jugend debattiert international – številke in dejstva 
 
 
Mejniki 
2005 začetek Jugend debattiert international na Poljskem in Češkem 
2006 širitev v Estonijo, Latvijo, Litvo in Ukrajino 
2007 I. mednarodni finale v Pragi 
2009 ZfA postane projektni partner; uveljavitev Jugend debattiert  
 international v Moskvi in St. Petersburgu 
2011 širitev na Madžarsko 
2016 širitev na Slovaško in v Slovenijo 
 
 
Število udeležencev 
20.000 od pričetka projekta doseženih dijakov in dijakinj 
2.300 letno sodelujočih dijakov in dijakinj 
300 v projekt vključenih učiteljev in učiteljic 
150 sodelujočih šol  
10 sodeljočih držav 
 
 
Sodelujoče države 
Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Rusija, Slovenija, Slovaška in 
Ukrajina  
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Pregled mednarodnih finalov 
 

Finalna prireditev Tema debate Častni pokrovitelj/gost Zmagovalec 

I. mednarodni 
finale Praga 
(Češka), 5 .10. 
2007 

»Ali bi moralo v Evropski uniji 
zanikanje genocida postati 
kaznivo?« 

Václav Havel, nekdanji češki 
predsednik/Wolfgang Thierse, 
podpredsednik nemškega 
parlamenta 

Jakub Štefela, 
Liberec (Češka) in 
Peer Klüßendorf, 
Rostock 
(Nemčija) 

II. mednarodni 
finale Varšava 
(Poljska), 24. 10. 
2008 

»Ali bi se morali nacionalni 
učbeniki za pouk zgodovine 
nadomestiti s skupnim 
evropskim učbenikom?«	

 

Bronisław Komorowski, 
predsednik poljskega 
parlamenta/Gerda Hasselfeldt, 
podpredsednica nemškega 
parlamenta 

Barbara 
Wasilewska, 
Varšava (Poljska) 
in Wiebke 
Neelsen, Wismar 
(Nemčija) 

III. mednarodni  
finale Praga 
(Češka), 26. 2. 
2010 

»Ali bi se moral 23. avgust 
razglasiti za evropski dan 
spomina na žrtve totalitarnih 
in avtoritarnih režimov?« 

Václav Havel, nekdanji češki 
predsednik / Petra Pau, 
podpredsednica nemškega 
parlamenta 

Jitka Rutrlová, 
Praga (Češka) in 
Maximilian 
Behrens, Münster 
(Nemčija) 

IV. mednarodni 
finale Berlin 
(Nemčija), 12. 11. 
2010 

»Ali bi moral Googlov ulični 
pogled zajemati vsa evropska 
velemesta?« 

častni gost: državni sekretar 
Harro Semmler, direktor 
nemškega parlamenta 

Irina Avdeeva, 
Moskva (Rusija) 

V. mednarodni 
finale Kijev 
(Ukrajina), 21. 10. 
2011 

»Ali bi morale vse evropske 
države zakonsko določiti, da 
bodo v predvidenem času 
odstopile od uporabe jedrske 
energije?«	

Vitali Klitschko/Hans-Jürgen 
Heimsoeth, veleposlavnik 
Zvezne republike Nemčije v 
Ukrajini 

Annett Lymar, 
Viljandi (Estonija) 

VI. mednarodni 
finale Vilna (Litva), 
19. 10. 2012 

»Ali bi se moral sovražni 
govor proti religijam v Evropi 
kazenskopravno preganjati?«	

 

častni pokrovitelj: Emanuelis 
Zingeris, predsednik odbora za 
zunanje zadeve litvanskega 
parlamenta 

Gréta Szabó, 
Budimpešta 
(Madžarska) 

VII. mednarodni 
finale Budimpešta 
(Madžarska), 18. 
10. 2013 

»Ali bi se morale bojkotirati 
velike športne prireditve v 
državah prirediteljicah, kjer 
kršijo človekove pravice?« 

 

častni pokrovitelj: Viktor 
Kassai, madžarski nogometni 
sodnik in svetovni nogometni 
sodnik leta 2011 

Dominika 
Perlínová, Praga 
(Češka) 

VIII. mednarodni 
finale Varšava 
(Poljska), 17. 10. 
2014 

»Ali bi se morale 
ekstremistične stranke 
prepovedati?« 

častni pokrovitelj: Władysław 
Bartoszewski, državni sekretar, 
pooblaščenec predsednice 
vlade za mednarodni dialog 

Anastasija Minitš, 
Talin (Estonija) 

IX. mednarodni 
finale Riga 
(Latvija), 23. 10. 
2015 

»Ali bi morale vse države 
članice Sveta Evrope letno 
sprejeti najmanjše določeno 
število beguncev?« 

častni pokrovitelj: Andris 
Bērziņš, nekdanji latvijski 
predsednik 

Anna Ryan, 
Budimpešta 
(Madžarska) 

X. mednarodni 
finale Praga 
(Češka), 23. 9. 
2016 

»Ali bi se morale države, pri 
katerih je dokazan državno 
organizirani doping, izključiti 
iz mednarodnih tekmovanj?« 

častni pokrovitelj: Karel 
Schwarzenberg, nekdanji češki 
zunanji minister 

Khoi Nguyen, 
Praga (Češka) 
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Jugend debattiert international – Kontakt  

 

Kontakt za novinarje 

dr. Mojca Leskovec 

Strokovna sodelavka za pedagoške programe 

Goethe-Institut Ljubljana 
Mirje 12 
1000 Ljubljana 

E-Mail:  Mojca.Leskovec@goethe.de 
Tel.: +386 1 3000 312 

 
 
Jugend debattiert international na spletu 
 

Webseite  
pregledno predstavljene aktualne informacije  
www.jugend-debattiert.eu  
fotografije in aktualna besedila za tisk 
www.jugend-debattiert.eu/presse  
informacije v slovenščini 

www.jugend-debattiert.eu/idee/die-
projektlaender/slowenien-slovenija	 
  
Facebook 
aktualne fotografije, vtisi in komentarji 
www.facebook.com/jugenddebattiertinternational  
 
YouTube 
videoposnetki debat in prireditev 
www.youtube.com/jugenddebattiertint  

 
 

 
Informacije o Jugend debattiert v Nemčiji 

 
 Spletna stran Jugend debattiert v Nemčiji 
 www.jugend-debattiert.de     
 

 
 


