Rahvusvahelise väitluskonkursi
Jugend debattiert international
Pressimapp
Sellest mapist leiate kasulikku teavet rahvusvahelise väitluskonkursi „Jugend
debattiert“ kohta, mis on seni ainus Kesk- ja Ida-Euroopa õpilastele mõeldud
rahvusvaheline saksakeelne väitluskonkurss.
Rohke pildimaterjal on allalaadimiseks kättesaadav meie pressileheküljel:
www.jugend-debattiert.eu/presse.
Informatsioon eesti keeles: www.jugend-debattiert.eu/eesti.
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„Jugend debattiert international“ – projektist
Demokraatia toimimiseks on vaja kodanikke, kes esitavad kriitilisi küsimusi,
avaldavad oma arvamust, oskavad teisi kuulata ja teiste arvamusega õiglaselt
ning asjakohaselt ümber käia. Just need olulised oskused saavad noored eluks
kaasa, osaledes seni ainsal Kesk-ja Ida-Euroopa noortele mõeldud saksakeelsel
väitluskonkursil „Jugend debattiert international“.

Idee
„Jugend debattiert international“ edendab Kesk- ja Ida-Euroopa noorte oskust
esindada pädevalt ja veenvalt oma vaateid ja seisukohti saksa keeles
võõrkeelena. Projekt tugevdab väitluse kui demokraatliku vaidluse vahendi
positsiooni ja edendab Euroopas aktiivset mitmekeelsust. Konkursil
väideldakse saksa keeles teemadel, mis puudutavad igapäevast koolielu, põhija inimõigusi, ajalugu ja Euroopat. Tänu aktuaalsete poliitika- ja
ühiskonnaküsimuste kriitilisele käsitlemisele aitab „Jugend debattiert
international“ kaasa sihtpiirkonna poliitikaharidusele.
Koolitus ja võistlus
Enne võistlust toimub mitmekuuline harjutusfaas, kus õpilased valmistuvad
väitluseks kindla õppekava alusel ning käsitlevad aktuaalseid teemasid
sisuliselt. Sellele järgneva võistlusfaasi käigus selgitatakse välja koolide
parimad, seejärel poolfinalistid ja üleriigilistesse finaalidesse pääsejad. Iga riigi
esimese ja teise koha omanikud jõuavad rahvusvahelisse finaali, mis toimub
igal sügisel ühes projektis osalevast kaheteistkümnest riigist.
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Debatt
Neli väitlejat, kellest kaks esitavad poolt- ja kaks vastuargumente, vaidlevad
kokku 24 minutit saksa keeles ühiskonnapoliitiliselt oluliste küsimuste üle.
Debati formaat on täpselt paika pandud: algul saab iga väitleja kaks minutit
segamatut kõneaega, millele järgneb 12 minuti pikkune vabaväitlus ning
lõpuks saab igaüks veel ühe minuti lõpukõne pidamiseks toimunud väitluse
valguses.
Žürii
Debatti hindab kolme- kuni viieliikmeline žürii. Hindamine toimub kindlate
kriteeriumide järgi: asjatundlikkus, väljendusoskus, kõneoskus ja veenmisjõud.
Väitlejate saksa keele oskust hindamisel ei arvestata. Tagasisidestades
annavad žürii liikmed väärtuslikke nõuandeid iga väitleja individuaalsete
oskuste parandamiseks.
Õpilastele
Praegu võtab väitluskonkursist „Jugend debattiert international“ osa rohkem
kui 180 kooli ligi 3000 õpilasega Valgevenest, Bulgaariast, Eestist, Lätist,
Leedust, Poolast, Venemaalt, Sloveeniast, Slovakkiast, Tšehhist, Ukrainast ja
Ungarist. Õpilased kaasatakse saksakeelse väitlemise abil aktiivselt
keeleõppesse. Noorte inimeste rahvusvaheline kohtumine aitab edendada ka
rahvastevahelist mõistmist. Nii ei paku mitte ainult rahvusvaheline finaal, vaid
ka riikide võitjate kahe- ja kolmepoolsed koolitused osalejatele võimalust
arutada teemade üle kultuuriliselt erinevatest vaatepunktidest.
Projekti partnerid ja edendajad
Kesk- ja Ida-Euroopas toimuv riikidevaheline konkurss „Jugend debattiert
international“ on Goethe Instituudi, fondi „Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft“, mittetulundusliku Hertie Fondi ja Saksamaa Välismaise
Koolihariduse Keskuse projekt. Lisaks toetavad konkurssi „Jugend debattiert
international“ ka osalevate riikide sponsorid.

„Konkursi
„Jugend
debattiert
international“ juures meeldib mulle see,
et see pakub võimalust vaielda oluliste
teemade üle ning õppida tundma imelisi
inimesi.“
Khoi Nguyen Tšehhist,
2016. aastal toimunud
X rahvusvahelise finaali võitja
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„Jugend debattiert international“ – projekti partnerid
Goethe Instituut
Üleilmselt
tegutsev
Saksamaa
Liitvabariigi
kultuuriinstituut. Edendab saksa keele oskust välismaal
ja tegeleb rahvusvahelise kultuurialase koostööga.
Projektis „Jugend debattiert international“ on Goethe Instituudi ülesandeks
projekti koordineerimine, mis toimub Praha Goethe Instituudi kaudu.
Projektiriikide Goethe Instituudid vastutavad projekti läbiviimise eest riikide
tasandil.
www.goethe.de
Fond „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
Fond „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
tegeleb natsionaalsotsialistliku ülekohtu ohvrite
mälestuse nimel ellujäänutega ning võitleb inimõiguste ja rahvastevahelise
mõistmise eest. Fond toetab rahvusvahelisi projekte ajaloo ja inimõiguste
valdkonnas ning natsionaalsotsialistliku režiimi ohvreid. Projektis „Jugend
debattiert international“ on fondi kanda projektibüroo personalikulud ja
samuti osalus väitlusteemade leidmisel.
www.stiftung-evz.de
Mittetulunduslik Hertie Fond
Mittetulunduslik Hertie Fond kuulub Saksamaa suurte
erafondide hulka, mille tegevus on eelkõige suunatud
järgnevatele
valdkondadele:
aju-uuringud
ja
demokraatia tugevdamine. Fond alustas Saksamaal projektiga
„Jugend debattiert“ ja oli rahvusvahelise projekti „Jugend debattiert
international“
eeskuju.
Rahvusvahelisse
projekti
panustatakse
õppematerjalide ja kogemuste näol varasematest aastatest.
www.ghst.de
Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus
Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus organiseerib
koolitööd välismaal. Üle maailma toetatakse nii
personaliga kui ka rahaliselt rohkem kui 1200 kooli, millest 140 on Saksamaa
koolid. Projektis „Jugend debattiert international“ on nad vastutavad koolides
toimuvate väitlusvoorude eest, millesse on kaasatud Saksa Välismaise
Koolihariduse Keskuse õppekonsultandid ja õpetajad.
www.auslandsschulwesen.de
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„Jugend debattiert international“ – arvud ja faktid
Teetähised
2004
pilootprojekt „Riiklikud väitlusvõistlused Poolas ja Tšehhis“
2006
väitlusvõistlusega „Jugend debattiert international“ alustavad
ühiselt Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi ja Ukraina
2007
I rahvusvaheline finaal Prahas
2009
Saksa Välismaise Koolihariduse Keskusest saab projekti partner;
„Jugend debattiert international“ jõuab Moskvasse ja Peterburgi
2011
Laienemine Ungarisse
2016
Laienemine Slovakkiasse ja Sloveeniasse
2018
Laienemine Valgevenesse ja Bulgaariasse

Osalejate arvud
30.000 alates projekti algusest osalenud õpilaste arv
3.000
igal aastal osalevate õpilaste arv
400
projektiga seotud õpetajad
180
osalevad koolid
12
osalevad riigid

Osalevad riigid
Valgevene, Bulgaaria, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa, Sloveenia, Slovakkia,
Tšehhi, Ukraina ja Ungari
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Rahvusvaheliste finaalide ülevaade
Finaalüritus

Debati teema

Patroon/aukülaline

I rahvusvaheline finaal
Prahas (Tšehhi),
05.10.2007

„Kas Euroopa Liidus tuleks muuta
genotsiidi eitamine
karistatavaks?“

Václav Havel,endine Tšehhi Vabariigi
president / Wolfgang Thierse, Saksa
Bundestagi asepresident

II rahvusvaheline
finaal Varssavis
(Poola), 24.10.2008

„Kas eri riikide ajalooõpikud
tuleks asendada ühtse Euroopa
õpikuga?“

Bronisław Komorowski, Poola
Vabariigi seimi spiiker / Gerda
Hasselfeldt, Saksa Bundestagi
asepresident

III rahvusvaheline
finaal Prahas (Tšehhi),
26.02.2010

„Kas 23. august tuleks kuulutada
üleeuroopaliseks totalitaarsete ja
autoritaarsete režiimide ohvrite
mälestuspäevaks?“

Václav Havel, Tšehhi Vabariigi endine
president / Petra Pau, Saksa
Bundestagi asepresident

IV rahvusvaheline
finaal Berliinis
(Saksamaa),
12.11.2010

„Kas Google Street View peaks
hõlmama kõiki Euroopa
suurlinnu?“

Aukülaline: Riigisekretär Harro
Semmler, Saksa Bundestagi kantselei
direktor

Irina Avdejeva,
Moskva (Venemaa)

Vitali Klitško / Hans-Jürgen
Heimsoeth, Saksamaa Liitvabariigi
suursaadik Ukrainas

Annett Lymar,
Viljandi (Eesti)

Patroon: Emanuelis Zingeris, Leedu
parlamendi väliskomisjoni esimees

Gréta Szabó,
Budapest (Ungari)

Patroon: Viktor Kassai, Ungari
jalgpallikohtunik ja maailma parim
kohtunik 2011

Dominika Perlínová,
Praha (Tšehhi)

Patroon: WładysławBartoszewski,
riigisekretär, peaministri volinik
rahvusvahelises dialoogis

Anastasija Minitš,
Tallinn (Eesti)

V rahvusvaheline
finaal Kiievis
(Ukraina), 21.10.2011
VI rahvusvaheline
finaal Vilniuses
(Leedu), 19.10.2012
VII rahvusvaheline
finaal Budapestis
(Ungari), 18.10.2013
VIII rahvusvaheline
finaal Varssavis
(Poola), 17.10.2014
IX rahvusvaheline
finaal Riias (Läti),
23.10.2015
X rahvusvaheline
finaal Prahas (Tšehhi),
23.09.2016
XI rahvusvaheline
finaal Tallinnas (Eesti),
29.09.2017
XII. rahvusvaheline
finaal Bratislavas
(Slovakkia),
20.09.2018

„Kas kõigis Euroopa riikides
tuleks õigusaktidega ette näha
lähiajal aatomienergiast
loobumine?“
„Kas usunditevastane vihakõne
tuleks muuta kogu Euroopas
kriminaalkuriteoks?“
„Kas spordi suurürituste
korraldajamaid tuleks
inimõiguste rikkumiste korral
boikottida?“
„Kas äärmusparteid tuleks
keelustada?“
„Kas kõik Euroopa Nõukogu
liikmesriigid peaksid igal aastal
vastu võtma miinimumarvu
pagulasi?“
„Kas riiklikult korraldatud
dopingukasutuse tõendamise
korral tuleks see riik
rahvusvahelistelt võistlustelt
kõrvaldada?“

Võitja

Patroon: Andris Bērziņš, endine Läti
president

Jakub Štefela, Liberec
(Tšehhi) ja Peer
Klüßendorf, Rostock
(Saksamaa)
Barbara Wasilewska,
Varssavi (Poola) ja
Wiebke Neelsen,
Wismar (Saksamaa)
Jitka Rutrlová, Prag
(Tšehhi) ja
Maximilian Behrens,
Münster (Saksamaa)

Anna Ryan, Budapest
(Ungari)

Patroon: KarelSchwarzenberg, endine
Tšehhi välisminister

Khoi Nguyen, Praha
(Tšehhi)

„Kas riik peaks internetti
täielikult reguleerima?““

Patroon: Eiki Nestor, Eesti Vabariigi
Riigikogu esimees

Yana Bits,
Ivano-Frankivsk
(Ukraina)

„Kas raadio- ja telekanaleid
tuleks valitsusepoolse
mõjutamise eest paremini
kaitsta?“

Patroon: Andrej Kiska, Slovaki
Vabariigi president

Yarema-Luka
Yeleyko, Lvov
(Ukraina)
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„Jugend debattiert international“ – kontakt

Pressikontakt
Helen Aedla
Jugend debattiert international
Eesti koordinaator
Eesti Goethe Instituut
Toom-Kuninga 11
15048 Tallinn
Tel.: +372 627 6968
E-Mail: Helen.Aedla@goethe.de

„Jugend debattiert international“ internetis
Veebileht
Süsteemselt esitatud ajakohane teave
www.jugend-debattiert.eu
Pressifotod ja uusimad pressiteated
www.jugend-debattiert.eu/presse
Informatsioon eesti keeles
www.jugend-debattiert.eu/eesti
Facebook
Uusimad pildid, muljed ja kommentaarid
www.facebook.com/JugendDebattiertInternational
YouTube
Debattide ja ürituste videod ja klipid
www.youtube.com/JugendDebattiertInt

Saksamaal toimuva projekti „Jugend debattiert“ alane teave
Saksamaa projekti „Jugend debattiert“ veebileht
www.jugend-debattiert.de
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