
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международни младежки дебати 

Информация за медиите 

 

 

Тук ще намерите всичко важно за проекта Международни младежки 
дебати, единственото международно състезание за дебати на немски език 
за ученици в Централна и Източна Европа. 

На нашата страница www.jugend-debattiert.eu/Presse може да свалите 
богат снимков материал и актуална информация. 

Информация на български език може да намерите на  
www.jugend-debattiert.eu/balgarski.      
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Международни младежки дебати – За проекта 
 
Демократичните държави се нуждаят от граждани, които поставят критични 
въпроси, изразяват своето мнение, но и умеят да изслушват другите и да се 
отнасят към техните възгледи справедливо и безпристрастно. 
Международни младежки дебати тренира тези основни умения като 
единственото международно състезание за дебати на немски език за 
ученици в Централна и Източна Европа.  
 

 
Идеята 
Международни младежки дебати дава своя принос в това младите хора от 
Централна и Източна Европа да се научат да изразяват своето мнение и 
становища компетентно и убедително на немски като чужд език. Проектът 
подпомага дебатирането като средство за демократичен диалог и 
насърчава активното многоезичие в Европа. Предмет на състезанието е 
дебатирането на немски език по теми от областта на училищното 
ежедневие, гражданските и човешки права, история и Европа. 
Занимавайки се критично с тези теми от политическо и обществено 
значение Международни младежки дебати допринася за политическото 
образование в съответния регион.  
 
Обучение и състезание 
В началото на учениците предстои период от няколко месеца, в който те се 
подготвят за дебатирането по определена учебна програма и се занимават 
със съдържанието на важни теми. Следва фазата на състезанията, която 
започва с училищен и регионален кръг и води до полуфинал и финал. 
Класиралите се на първо и второ място от всяка страна достигат 
Международния финал, който се провежда всяка година през есента в една 
от участващите страни. 
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Дебатът 
Четири ученика – съответно двама ЗА и двама ПРОТИВ – дебатират общо 24 
минути на немски език по важни обществено-политически въпроси. 
Форматът на дебата е точно определен: в началото всеки дебатиращ има 
две минути време да се изкаже, без да бъде прекъсван, след това следва 12 
минутно свободно говорене и накрая всеки участник има една минута 
време за заключителни думи в светлината на проведения дебат.  
 
Журито 
Дебатът се оценява от три до петчленно жури по четири критерия: познание 
по темата, умение за изразяване, способност за водене на разговор, 
убедителност. Познанията по немски език на дебатиращите не са включени 
в критериите на оценяването. Журито дава на всеки дебатиращ със своята 
оценка съвети за подобряване на резултатите. 
 
За учениците 
Понастоящем около 3.000 ученика от над 180 училища в Беларус, България, 
Естония, Литва, Латвия, Полша, Русия, Словения, Словакия, Чехия, Украйна 
и Унгария участват в Международни младежки дебати. Чрез дебатирането 
на немски език учениците биват активно включени в учебния процес. 
Срещите с млади хора от различни страни допринасят за разбирателството 
между народите. Така не само Международният финал, но и дву- и 
тринационалните обучения за победителите предлагат на участниците 
възможността да разискват теми, простиращи се извън границите на 
тяхната страна. 
 
Партньори и спомоществователи 
Международни младежки дебати е проект на Гьоте-институт, фондацията 
„Спомен, отговорност и бъдеще“, Общополезната фондация Херти и 
Централата за училищно дело в чужбина. Oсвен това Международни 
младежки дебати се подпомага от спомоществователи в съответната 
страна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
„Хубавото на Международни младежки 
дебати е, че предлага възможността, човек 
да се занимава със значими и важни теми и 
да се запознае с очарователни хора.“ 
 
Khoi Nguyen от Чехия,  
Победител на Х. Международен финал на 
състезанието 
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Международни младежки дебати – Партньори 
 
Гьоте-институт 
Гьоте-институт е културният институт на Федерална 
република Германия и работи в цял свят. Той 
насърчава изучаването на немски език в чужбина и 
подпомага международното културно сътрудничество. При Международни 
младежки дебати Гьоте-институт поема координацията на проекта, която е 
съсредоточена в Гьоте-института в Прага. Гьоте-институтите в съответната 
страна са отговорни за провеждането на проекта на национално ниво. 
www.goethe.de 
 
Фондация „Спомен, отговорност и бъдеще“ 
В памет на жертвите на националсоциализма 
фондацията се грижи за оцелелите и се застъпва за 
човешките права и разбирателството между народите. Тя подпомага 
международни проекти в областта на изследване и изучаване на историята, 
грижа за човешките права и жертвите на националсоциализма. При 
Международни младежки дебати фондацията поема разходите за 
персонала в бюрото на проекта и се включва в намирането на теми за 
състезанието. 
www.stiftung-evz.de 
 
Общополезна фондация Херти 
Общополезната фондация Херти се числи към 
големите частни фондации в Германия. В своята 
работа тя се концентрира върху две водещи теми: 
изследване на мозъка и укрепване на демокрацията. Тя 
изгради Младежки дебати в Германия, примера за Международни 
младежки дебати. Фондацията предоставя на международния проект 
концепции, материали и опит. 
www.ghst.de 
 
Централа за училищно дело в чужбина 
Централата за училищно дело в чужбина се грижи 
за работата на немските училища в чужбина. Тя 
подпомага персонално и финансово над 1200 училища по целия свят, сред 
които повече от 140 немски училища в чужбина, които се ръководят и 
финансират предимно частно. Проектът Международни младежки дебати 
се провежда и ръководи на училищно и регионално ниво от консултанти, 
методици и учители на Централата. 
www.auslandsschulwesen.de 
 
 
 
 
 
 

http://www.goethe.de/
http://www.stiftung-evz.de/
http://www.ghst.de/
http://www.auslandsschulwesen.de/
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Международни младежки дебати – числа и факти 
 
Важни постижения 
2004  пилотен проект „ Национални състезания в Полша и Чехия“ 
2006  начало на Международни младежки дебати в Естония, Латвия, 

Литва, Полша, Чехия и Украйна 
2007 I. Международен финал в Прага 
2009 Централата за училищно дело в чужбина става партньор по 

проекта, Москва и Санкт Пертербург се включват в 
Международни младежки дебати 

2011 Унгария се включва в проекта 
2016 Словакия и Словения се включват в проекта 
2018 Беларус и България се включват в проекта 
 
 
Брой участващи 
30.000 ученика от началото на проекта 
3.000 участващи ученика всяка година 
400 учители, включени в проекта 
180 участващи училища  
12 участващи страни 
 
 
Участващи страни 
Беларус, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Русия, Словения, 
Словакия, Чехия, Украйна и Унгария  
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Общ поглед върху Международните финали 
 

Финално състезание Тема на дебата Под патронажа на/почетен гост Победител 

I. Международен 
финал в Прага (Чехия) 

05.10.2007 

„Трябва ли отричането на 
геноцида да бъде наказвано 

в Европейския съюз?“ 

Вацлав Хавел, бивш президент на 
Чехия/ Волфганг Тирзе, 

вицепрезидент на Германския 
Бундестаг 

Якуб Щефела, 
Либерец (Чехия) и 
Пиър Клюсендорф,  
Росток (Германия) 

II. Международен 
финал във Варшава 
(Полша), 24.10.2008 

„Трябва ли националните 
учебници по история в 

училище да бъдат заменени 
от общ европейски учебник?“ 

Бронислав Коморовски, Маршал на 
полския Сейм/ Герда Хаселфелдт, 

вицепрезидент на Германския 
Бундестаг 

Барбара 
Василевска, 

Варшава (Полша) и 
Вийбке Нийлсен, 

Висмар (Германия) 

III. Международен 
финал в Прага (Чехия), 

26.02.2010 

„Трябва ли 23 август да бъде 
обявен за общоевропейски 
ден в памет на жертвите на 
тоталитарни и авторитарни 

режими?“ 

Вацлав Хавел, бивш президент на 
Чехия/ Петра Пау, вицепрезидент 

на Германския Бундестаг 

Житка Рутрлова, 
Прага (Чехия) и 
Максимилиян 

Беренс, Мюнстер 
(Германия) 

IV. Международен 
финал в Берлин 

(Германия), 12.11.2010 

„Трябва ли Google Street View 
да обхваща всички големи 

европейски градове?“ 

Почетен гост: държавен секретар 
Харо Землер, директор на 

Германския Бундестаг 

Ирина Авдеева, 
Москва (Русия) 

V. Международен 
финал в Киев 

(Украйна), 21.10.2011 

„Трябва ли всички 
европейски страни да 

приемат закон, с който в 
кратко време да се откажат 
от използването на атомна 

енергия?“ 

Витали Кличко / Ханс-Юрген 
Хаймзьот, посланик на Федерална 

Република Германия в Украйна 

Анет Лимар, 
Вилянди (Естония) 

VI. Международен 
финал във Вилнюс 
(Литва), 19.10.2012 

„Трябва ли езикът на 
омразата спрямо религиите 

да бъде преследван и 
наказван в Европа?“ 

Под патронажа на: Емануелис 
Цингерис, председател на 

комисията по външни работи на 
Парламента в Литва 

Грета Сабо, 
Будапеща (Унгария) 

VII. Международен 
финал в Будапеща 

(Унгария), 18.10.2013 

„Трябва ли да бъдат 
бойкотирани големи спортни 

изяви, когато в страната-
домакин се нарушават 

човешките права?“ 

Под патронажа на: Виктор Касай, 
унгарски футболен рефер и 
световен рефер през 2011 

Доминика 
Перлинова, Прага 

(Чехия) 

VIII. Международен 
финал във Варшава 
(Полша), 17.10.2014 

„Трябва ли екстремистките 
партии да бъдат забранени?“ 

Под патронажа на : Владислав 
Бартошевски, пълномощник на 

министър-председателя по 
Международен диалог 

Анастасия Минич, 
Талин (Естония) 

IX. Международен 
финал в Рига (Латвия), 

23.10.2015 

„Трябва ли всички страни- 
членки на Съвета на Европа 

да приемат ежегодно 
минимален брой бежанци?“ 

Под пратронажа на: Андриш 
Берзинш, президент на Латвия 

Ана Риан, Будапеща 
(Унгария) 

X. Международен 
финал в Прага (Чехия), 

23.09.2016 

„Трябва ли доказаният 
държавно организиран 

прием на допинг да доведе 
до изключване на страната от 
международни състезания?“ 

Под пратронажа на: Карел 
Шварценберг, външен министър на 

Чехия 

Хой Нгюен, Прага 
(Чехия) 

XI. Международен 
финал в Талин 

(Естония), 29.09.2017 

„Трябва ли интернет да бъде 
напълно държавно 

регулиран?“ 

Под патронажа на: Ейки Нестор, 
Говорител на парламента на 

Република Естония 

Яна Битс, 
Ивано-Франкивск 

(Украйна) 

XII. Международен 
финал Братислава (СК), 

20.09.2018 

„Трябва ли радиото и 
телевизията да бъдат по-

добре защитени от влиянието 
на  правителството?“ 

Под патронажа на президента на 
Словашката република Андрей 

Киска 

Ярема-Лука 
Йелейко, Лвов (УК) 

 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Komorowski
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerda_Hasselfeldt
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://de.wikipedia.org/wiki/Harro_Semmler
https://de.wikipedia.org/wiki/Vitali_Klitschko
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-J%C3%BCrgen_Heimsoeth
https://de.wikipedia.org/wiki/Emanuelis_Zingeris
https://de.wikipedia.org/wiki/Emanuelis_Zingeris
https://de.wikipedia.org/wiki/Viktor_Kassai
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bartoszewski
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bartoszewski
https://de.wikipedia.org/wiki/Andris_B%C4%93rzi%C5%86%C5%A1
https://de.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg
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Международни младежки дебати – контакт  

 

Координатор на проекта Международни младежки дебати за България 

Атанаска Антонова 
Координатор България 
Гьоте-институт София 
 
Гьоте-институт София 
ул. Будапеща 1 
1000 София 

Tel.: +3592 939 01 29 
E-Mail:  Atanaska.Antonova.extern@goethe.de    
 
 
 
Международни младежки дебати в мрежата 
 
 Уебстраница 
 Структурирано поднесена актуална информация  
 www.jugend-debattiert.eu   
 Снимки и актуални новини в пресата 
 www.jugend-debattiert.eu/Presse   
 Информация на български език 

 www.jugend-debattiert.eu/balgarski  
 

Facebook 
 Актуални снимки, впечатления и коментари 
 www.facebook.com/JugendDebattiertInternational  
 
 YouTube 
 Видеа и клипове от дебатите и други изяви 
 www.youtube.com/JugendDebattiertInt  
 
 
 
Информация за Младежки дебати в Германия 
 
 Уебстраница на Младежки дебати в Германия 
 www.jugend-debattiert.de     

mailto:Atanaska.Antonova.extern@goethe.de
http://www.jugend-debattiert.eu/
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