
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Міжнародныя моладзевыя дэбаты 

Матэрыялы для прэсы 
 

 

Тут Вы знойдзеце ўсё, што неабходна ведаць пра «Міжнародныя 
моладзевыя дэбаты» – адзіны міжнародны нямецкамоўны конкурс-
дэбаты для школьнікаў з Сярэдняй і Усходняй Еўропы. 
 
На нашай старонцы, адрасаванай СМІ, Вы зможаце спампаваць шмат 
фатаграфій і актуальных тэкстаў для СМІ: www.jugend-debattiert.eu/Presse.  
 
Інфармацыю на беларускай мове Вы знойдзеце тут:  
www.jugend-debattiert.eu/pa-belarusku.    
 

 

Змест: 

• Аб праекце………………………….………. 2 
• Партнёры праекта…………….………. 4 
• Лічбы і факты…………………………….. 5 
• Кантактныя дадзеныя………………. 7 

 

http://www.jugend-debattiert.eu/Presse
http://www.jugend-debattiert.eu/pa-belarusku
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«Міжнародныя моладзевыя дэбаты»:  
інфармацыя аб праекце 
 
Дэмакратычным краінам патрэбны грамадзяне, якія задаюць крытычныя 
пытанні, выказваюць сваё меркаванне, якія ўмеюць слухаць, а таксама 
прадметна і чэсна спрачацца з меркаваннямі іншых. З’яўляючыся адзіным 
міжнародным нямецкамоўным конкурсам-дэбатамі для школьнікаў з 
Сярэдняй і Усходняй Еўропы, «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» 
навучаюць гэтым фундаментальным кампетэнцыям. 
 

 
Ідэя 
«Міжнародныя моладзевыя дэбаты» маюць на мэце навучыць моладзь з 
Сярэдняй і Усходняй Еўропы кампетэнтна і пераканаўча выказваць свае 
погляды і аргументы на нямецкай мове як замежнай. Праект замацоўвае 
ролю дэбатаў як сродку дэмакратычнай палемікі і спрыяе актыўнаму 
шматмоўю ў Еўропе. Прадметам конкурсу з’яўляюцца дэбаты на нямецкай 
мове па тэмах з такіх сфер, як штодзённае жыццё ў школе, базавыя правы 
і правы чалавека, гісторыя і Еўропа. Ажыццяўляючы крытычны разгляд 
важных палітычных і грамадскіх тэм, «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» 
робяць свой унёсак у справу палітычнай адукацыі ў мэтавым рэгіёне. 
 
Трэнінгі і конкурс 
Спачатку праходзіць фаза заняткаў, якая доўжыцца шмат месяцаў, падчас 
яе школьнікі рыхтуюцца да дэбатаў, займаючыся паводле вызначанай 
праграмы і знаёмячыся з адпаведнымі тэмамі. Фаза правядзення конкурсу 
пачынаецца ў школах, з’яўляецца працягам першай, закранае аб’яднанні 
школ і сканчаецца нацыянальнымі паўфіналам і фіналам. Вучні з кожнай 
краіны, якія занялі першыя і другія месцы, выходзяць у міжнародны фінал, 
які праходзіць штогод увосень у адной з краін-удзельніц праекта. 
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Дэбаты 
Кожнага разу па чатыры школьнікі – два супраць, два за – вядуць дэбаты 
па грамадска-палітычных пытаннях на нямецкай мове на працягу 24 
хвілін. Фармат дэбатаў дакладна вызначаны: напачатку кожны ўдзельнік 
мае дзве хвіліны на тое, каб сказать прамову, потым ідзе 12-хвілінная 
вольная дыскусія, а напрыканцы кожнаму даецца адна хвіліна, каб з 
улікам праведзеных дэбатаў сказаць заключнае слова.  
 
Журы 
Дэбаты ацэнваюцца журы, якое складаецца з трох-пяці асобаў. Ацэнка 
ажыццяўляецца паводле вызначаных крытэраў: валодання тэмай, умення 
выказацца, умення весці размову, моцы пераканання. Веды нямецкай 
мовы ўдзельнікаў дэбатаў не ацэньваюцца. Ацэнка з боку журы мае на 
мэце даць кожнаму ўдзельніку каштоўныя парады, каб палепшыць яго 
майстэрства.  
 
Для школьнікаў  
На сённяшні дзень у праекце «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» бяруць 
удзел каля 3.000 вучняў з больш чым 180 школ у Беларусі, Балгарыі, Эстоніі, 
Латвіі, Літве, Польшчы, Расіі, Славеніі, Славакіі, Чэхіі, Украіны і Венгрыі. 
Дзякуючы дэбатам на нямецкай мове школьнікі актыўна ўключаюцца ў 
працэс заняткаў. Міжнародныя сустрэчы моладзі робяць унёсак у справу 
ўзаемаразумення паміж народамі. Побач з міжнародным фіналам бі- і 
трынацыянальныя трэнінгі прадастаўляюць удзельнікам праекта 
магчымасць, перакрочваючы межы, абмяняцца думкамі па розных тэмах. 
 
Партнёры праекта і спонсары 
«Міжнародныя моладзевыя дэбаты» – гэта праект Інстытута імя Гётэ, Фонду 
«Памяць, адказнасці і будучыня» (EVZ), Дабрачыннага фонду «Херці» 
(Hertie-Stiftung) і Цэнтральнага ўпраўлення школ за мяжой (ZfA). Акрамя 
таго, падтрымку праекта ў краінах-удзельніцах ажыццяўляюць мясцовыя 
спонсары. 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Дадатным бокам праекта “Міжнародныя 
моладзевыя дэбаты” з’яўляецца 
прадастаўленне магчымасці разгляду 
важных тэм і знаёмства з цікавымі 
людзьмі». 
 
Хой Нгуен з Чэхіі, пераможца X 
Міжнароднага фіналу. 
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«Міжнародныя моладзевыя дэбаты» – Партнёры праекта 
 
Інстытут імя Гётэ  
Інстытут імя Гётэ з’яўляецца ўстановай культуры 
Федэратыўнай Рэспублікі Германія, аддзяленні якога 
працуюць у многіх краінах свету. Яго дзейнасць 
скіравана на папулярызацыю нямецкай мовы за мяжой і пашырэнне 
міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы культуры. У выпадку 
«Міжнародных моладзевых дэбатаў» Інстытут імя Гётэ ажыццяўляе 
каардынацыю праекта, які з’яўляецца праектам Інстытута імя Гётэ ў Празе. 
Інстытуты імя Гётэ ў іншых краінах выконваюць задачы па рэалізацыі 
праекта на нацыянальным узроўні. 
www.goethe.de 

 
Фонд «Памяць, адказнасць і будучыня» (EVZ) 
Маючы на мэце захаванне памяці аб ахвярах 
нацыянал-сацыялістычнага рэжыму, фонд аказвае 
падтрымку тым, хто зазнаў пераслед у часе яго панавання, выступае за 
правы чалавека і паразуменне паміж народамі. Ён садзейнічае рэалізацыі 
праектаў, прысвечаных гісторыі, працуе ў галіне праў чалавека, а таксама 
апякуецца ахвярамі нацыянал-сацыялізму. У выпадку праекта 
«Міжнародныя моладзевыя дэбаты» фонд ажыццяўляе пакрыццё 
выдаткаў на персанал праектнага бюро і ўдзельнічае ў адборы тэматыкі 
дэбатаў. 
www.stiftung-evz.de 
 
Дабрачынны фонд «Херці» 
Дабрачынны фонд «Херці» належыць да 
найбуйнейшых прыватных фондаў Германіі. Яго 
дзейнасць сканцэнтравана на двух накірунках: 
вывучэнні мозгу і падтрымцы дэмакратыі. Фонд стварыў 
праект «Моладзевыя дэбаты ў Германіі», які паслужыў узорам для 
«Міжнародных моладзевых дэбатаў». Фонд прадастаўляе ў 
распараджэнне міжнароднага праекта канцэпцыі, матэрыялы і досвед.  
www.ghst.de 
 
Цэнтральнае ўпраўленне школ за мяжой (ZfA) 
Цэнтральнае ўпраўленне школ за мяжой курыруе 
супрацоўніцтва са школамі за мяжой. Цэнтральнае 
ўпраўленне школ за мяжой аказвае кадравую і фінансавую падрымку 
больш чым 1.200 школам - сярод іх больш чым 140 нямецкім замежным 
школам, якія пераважна з’яўляюцца прыватнымі. На ўзроўні школ і 
аб’яднанняў школ праект «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» курыруюць 
кансультанты і выкладчыкі Цэнтральнага ўпраўлення школ за мяжой. 
www.auslandsschulwesen.de 
 

 

http://www.goethe.de/
http://www.stiftung-evz.de/
http://www.ghst.de/
http://www.auslandsschulwesen.de/
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«Міжнародныя моладзевыя дэбаты»: лічбы і факты 
 
Вехі  
2004  Пілотны праект “Нацыянальны конкурс у Польшчы і Чэхіі” 
2006  Старт міжнароднароднага конкурсу “Моладзь вядзе дэбаты” у 

Эстоніі, Латвіі, Літве, Польшчы, Чэхіі і Украіне 
2007 І міжнародны фінал у Празе 
2009 Цэнтральнае ўпраўленне школ за мяжой становіцца партнёрам 

праекту; да праекту «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» 
далучаюцца Масква і Санкт-Пецярбург 

2011 да праекту далучаецца Венгрыя 
2016 да праекту далучаюцца Славакія і Славенія 
2018 да праекту далучаюцца Беларусь і Балгарыя 
 
 
Колькасць удзельнікаў праекта  
30.000 колькасць школьнікаў, ад пачатку ахопленых праектам 
3.000 колькасць школьнікаў, якія бяруць удзел у праекце штогод 
400 колькасць настаўнікаў, якія бяруць удзел у праекце 
180 колькасць школ, якія бяруць удзел у праекце 
12 колькасць краін-удзельніц праекта 
 
 
Краіны-удзельніцы  
Беларусь, Балгарыя, Эстонія, Латвія, Літва, Польшча, Расія, Славенія, 
Славакія, Чэхія, Украіна і Венгрыя 
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Агляд міжнародных фіналаў 
 

Фінал Тэма дэбатаў Апякун/ганаровы госць Пераможца 

I міжнародны фінал 
у Празе (Чэхія) 

05.10.2007 

«Ці трэба каб за адмаўленне 
генацыду ў Еўрапейскім Саюзе 

была ўведзена адказнасць?» 

Вацлаў Гавел, экс-прэзідэнт 
Чэшскай Рэспублікі/Вольфганг 
Тырзэ, віцэ-спікер Нямецкага 

Бундэстагу 

Якуб Штэфела, 
Ліберэц (Чэхія) і 

Пеер Клюсэндорф, 
Расток (Германія) 

II міжнародны фінал 
у Варшаве (Польшча) 

24.10.2008 

«Ці трэба каб нацыянальныя 
падручнікі гісторыі ў школах 

былі замененыя 
агульнаеўрапейскімі?» 

Браніслаў Камароўскі, віцэ-
маршалак Сейма Рэспублікі 

Польшча/Герда Хазэльфельд, віцэ-
спікер Нямецкага Бундэстага 

Барбара Васілеўска, 
Варшава (Польшча) 

і Вібке Нельзэн, 
Вісмар (Германія) 

III міжнародны фінал 
у Празе (Чэхія) 

26.02.2010 

«Ці трэба зрабіць 23 жніўня 
еўрапейскім памятным днём 

ахвяраў таталітарных і 
аўтарытарных рэжымаў?» 

Вацлаў Гавел, экс-прэзідэнт 
Чэшскай Рэспублікі/Петра Паў, віцэ-

спікер Нямецкага Бундэстагу 

Йітка Рутрлова, 
Прага (Чэхія) і 

Максіміліян Берэнс, 
Мюнстар (Германія) 

IV міжнародны фінал 
у Берліне (Германія) 

12.11.2010 

«Ці трэба каб “Google Street 
View” быў прысутны ва ўсіх 

вялікіх гарадах Еўропы?» 

Ганаровы госць: дзяржаўны 
сакратар Хара Зэмлер, старшыня 

Нямецкага Бундэстага 

Ірына Аўдзеева, 
Масква (Расія) 

V міжнародны фінал 
у Кіеве (Украіна) 

21.10.2011 

«Ці трэба каб ва ўсіх краінах 
Еўропы былі прыняты законы 
паводле якіх неабходна было 

адмовіцца ад атамнай энэргіі ў 
бліжэйшай перспектыве?» 

Віталі Клічко / Ханс-Юрген Хаймзот, 
пасол ФРГ ва Украіне 

Анет Лымар, 
Вільяндзі (Эстонія) 

VI міжнародны фінал 
у Вільнюсе (Літва), 

19.10.2012 

«Ці трэба заканадаўча 
пераследваць за мову нянавісці 

супраць рэлігій у Еўропе?» 

Апякун: Эмануэліс Зінгеріс, 
старшыня камітэту па замежных 
справах у Літоўскім Парламенце 

Грэта Шабо, 
Будапешт (Венгрыя) 

VII міжнародны 
фінал у Будапешце 

(Венгрыя), 18.10.2013 

«Ці трэба байкатаваць 
спартыўныя спаборніцтвы ў 
выпадку, калі ў прымаючай 
краіне парушаюцца правы 

чалавека?» 

Апякун: Віктар Касай, футбольны 
суддзя з Венгрыі; лепшы 

футбольны суддзя 2011 году 

Дамініка Перлінова, 
Прага (Чэхія) 

VIII міжнародны 
фінал у Варшаве 

(Польшча), 
17.10.2014 

«Ці трэба забараніць 
экстрэмісцкія партыі?» 

Апякун: Уладыслаў Барташэўскі, 
дзяржаўны сакратар, 

упаўнаважаны прэм’ер міністра па 
пытаннях міжнароднага дыялогу 

Анастасія Мінітш, 
Талін (Эстонія) 

IX міжнародны фінал 
у Рызе (Латвія), 

23.10.2015 

«Ці трэба каб усе краіны-
чальцы Саюза Еўропы штогод 

прымалі да сябе пэўную 
колькасць уцекачоў паводле 

квоты?» 

Апякун: Андрыс Берзінш, экс-
прэзідэнт Латвіі 

Анна Рыян, 
Будапешт (Венгрыя) 

X міжнародны фінал 
у Празе (Чэхія), 

23.09.2016 

«Ці трэба, каб даказанае 
выкарыстанне допінгу 

спартоўцамі, арганізаванае на 
дзяржаўным узроўні, вяло да 

выключэння адпаведнай 
краіны з удзелу ў міжнародных 

спаборніцтвах?» 

Апякун: Карэл Шварцэнберг, экс-
міністр замежных спраў Чэхіі 

Хой Нгуен, Прага 
(Чэхія) 

XI міжнародны фінал 
у Таліне (Эстонія), 

29.09.2017 

«Ці трэба каб інтэрнэт падлягаў 
рэгуляванню з боку дзяржавы?» 

Апякун: Эйкі Нестар, спікер 
Парламенту Эстонскай Рэспублікі 

Яна Біц, Івана-
Франкоўск (Украіна) 

XII. 
Інтэрнацыянальны 
фінал у Браціславе 

(Славенія), 
20.09.2018 

“Ці трэба рабіць больш 
высілкаў у справе абароны 

радыёстанцый і тэлеканалаў ад 
уплыву з боку дзяржавы?” 

Ганаровы госць: Андрэй Кіска, 
Прэзідэнт Рэспублікі Славакія 

Ярэма-Лука Ялейка, 
Львоў (Украіна) 
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«Міжнародныя моладзевыя дэбаты»:  
кантактная інфармацыя 

 

Каардынатар праекта «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» ў Беларусі  

Нэлі Галянішчава-Кутузава 
Каардынатар праекта ў Беларусі 
 
Інстітут імя Гётэ ў Мінску 
вул. В.Харужай, 25/3 
220123 Мінск 
 
Tel.: +375 17 2377 119 
E-Mail: nelly.golenischtschewa-kutusowa@goethe.de 
 
 
 
«Міжнародныя моладзевыя дэбаты» ў сеціве 

 
Сайты  
Актуальная інфармацыя, пададзеная структураван  
www.jugend-debattiert.eu  
Фатаграфіі і актуальныя тэксты для СМІ 
www.jugend-debattiert.eu/Presse  
Інфармацыя на беларускай мове 
www.jugend-debattiert.eu/pa-belarusku   
 
Фэйсбук 
Актуальныя фатаграфіі, уражанні і каментары 
www.facebook.com/JugendDebattiertInternational  
 
YouTube 
Відэаролікі і кліпы, прысвечаныя дэбатам і 
мерапрыемствам 
www.youtube.com/JugendDebattiertInt  
  

 
 
Інфармацыя аб праекце «Моладзевыя дэбаты» ў Германіі 

 
Сайт «Моладзевыя дэбаты» ў Германіі 
www.jugend-debattiert.de     
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