
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautiniai jaunimo debatai 

Informacija žiniasklaidai 

 

Šiame aplanke rasite išsamią informaciją apie „Tarptautinius jaunimo 
debatus“, iki šiol vienintelį tarptautinį moksleivių konkursą, vykstantį vokiečių 
kalba Vidurio ir Rytų Europoje.  

Išsamią vaizdinę medžiagą parsisiuntimui rasite mūsų žiniasklaidos puslapyje 
www.jugend-debattiert.eu/presse.  

Informaciją lietuvių kalba rasite  
www.jugend-debattiert.eu/lietuviskai.    
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„Tarptautiniai jaunimo debatai“ – apie projektą 

Demokratijai reikalingi piliečiai, kurie gali užduoti kritinius klausimus, išsakyti 
savo nuomonę, bet tuo pačiu geba klausytis bei teisingai ir dalykiškai priimti 
kitų nuomonę. Šiuos pagrindinius gebėjimus ugdo konkursas „Tarptautiniai 
jaunimo debatai“, iki šiol vienintelis tarptautinis moksleivių debatų konkursas, 
vykstantis vokiečių kalba Vidurio ir Rytų Europoje.  

 

 
Idėja 
„Tarptautiniai jaunimo debatai“ skatina jaunuolius iš Vidurio ir Rytų Europos 
šalių mokytis kompetentingai ir įtikinamai išsakyti savo nuomonę bei pažiūras 
vokiečių kaip užsienio kalba. Projektas taip pat stiprina debatų kaip 
demokratijos instrumento vaidmenį ir skatina aktyvią daugiakalbystę Europoje. 
Konkursas vyksta debatų forma, kurių metu moksleiviai išsako savo nuomonę 
įvairiais su mokyklos kasdienybe, pamatinėmis žmogaus teisėmis, žmonijos 
istorija ir Europa susijusiais klausimais. Savo kritiška politiškai ir socialiai 
aktualių temų analize „Tarptautiniai jaunimo debatai“ prisideda prie politinio 
švietimo regione. 
 
Mokymai ir konkursas 
Projektas pradedamas kelis mėnesius trunkančiu mokymų etapu, kurio metu 
pagal nustatytą mokymo programą moksleiviai ruošiasi debatams ir nagrinėja 
aktualias temas. Po to seka debatai mokyklose, vėliau vyksta regioniniai finalai 
ir nacionalinis debatų finalas. Nacionalinių finalų pirmosios ir antrosios vietų 
nugalėtojai vyksta į Tarptautinį finalą, kuris kasmet rudenį vyksta vienoje iš 
projekte dalyvaujančių šalių. 
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Debatai 
Debatų metu, kurie trunka 24 minutes ir vyksta vokiečių kalba, aktualiomis 
visuomenės ir politikos temomis diskutuoja keturi moksleiviai, du – 
argumentuodami „už“ ir du – „prieš“. Debatų eiga yra labai tiksliai apibrėžta: 
pradžioje kiekvienam iš dalyvių suteikiamos 2 minutės, kurių metu jis 
netrukdomas gali reikšti savo nuomonę ir išdėstyti argumentus, po to 12 
minučių diskutuojama laisvai, o pabaigoje kiekvienam iš dalyvių suteikiama dar 
1 minutė baigiamajam žodžiui diskusijos tema.   
 
Komisija 
Debatų dalyvius vertina trijų–penkių narių komisija. Dalyvių gebėjimai 
vertinami pagal nustatytus kriterijus: dalykines žinias, iškalbą, gebėjimą vesti 
pokalbį ir gebėjimą įtikinti pašnekovą. Debatų dalyvių vokiečių kalbos žinios 
atskirai nevertinamos. Komisijos nariai pateikia dalyviams vertinimus ir duoda 
individualių vertingų patarimų. 
 
Moksleiviams  
Šiuo metu apie 3 000 moksleivių iš daugiau nei 180 mokyklų Baltarusijoje, 
Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Slovakijoje, 
Slovėnijoje, Ukrainoje ir Vengrijoje dalyvauja konkurse „Tarptautiniai jaunimo 
debatai“. Dalyvauti gali moksleiviai nuo 10-os klasės bei jų vokiečių kalbos 
mokytojai. Debatai vokiečių kalba padeda moksleiviams aktyviau dalyvauti 
pamokose. Jaunų žmonių iš įvairių šalių susitikimai gerina ir tautų savitarpio 
supratimą. Taigi ne tik tarptautinis finalas, bet ir nugalėtojų mokymai, kuriuose 
dalyvauja moksleiviai iš dviejų ar trijų šalių, suteikia dalyviams galimybę 
diskutuoti temomis žvelgiant iš skirtingų kultūrinių perspektyvų.  
 
Projekto partneriai 
„Tarptautiniai jaunimo debatai – šalių konkursai Vidurio ir Rytų Europoje“ yra 
Goethe´s instituto, fondo „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, Hertie 
fondo ir Centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos (ZfA) projektas. 
Lietuvoje „Tarptautinius jaunimo debatus“ remia Lietuvos mokinių 
neformaliojo švietimo centras. 

 
 
 
 
 
 
„Tarptautiniai jaunimo debatai“ puikūs tuo, 
jog suteikia galimybę diskutuoti svariomis 
temomis ir pažinti nuostabius žmones.“ 
 
Khoi Nguyen iš Čekijos,  
2016 metų X Tarptautinio finalo nugalėtojas 
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„Tarptautiniai jaunimo debatai“ – Projekto partneriai 
 
Goethe´s institutas  
Goethe´s institutas yra visame pasaulyje veikianti 
Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros institucija. Ji 
skatina vokiečių kalbos mokymąsi užsienyje ir puoselėja 
tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą. Goethe´s institutas koordinuoja 
„Tarptautinių jaunimo debatų“ projektą. Projekto pagrindinis biuras įsikūręs 
Prahoje. Už konkurso įgyvendinimą atsakingi Goethe´s instituto padaliniai, 
veikiantys projekto dalyvių šalyse. 
www.goethe.de 
 
Fondas „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 
Siekdamas atminti, pagerbti ir paremti 
nacionalsocializmo aukas fondas „Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft“ (liet. „Atmintis, atsakomybė ir ateitis“) skatina 
žmogaus teisių ir tautų savitarpio supratimo stiprinimą. Fondas finansuoja 
tarptautinius projektus, kurių tikslas – istorijos tyrimai, kova už žmogaus teises 
ir veikla nukentėjusių nuo nacionalsocializmo labui. „Tarptautinių jaunimo 
debatų“ projekte fondas padengia biuro personalo išlaidas ir dalyvauja renkant 
debatų temas. 
www.stiftung-evz.de 
 
Hertie fondas  
Pelno nesiekiantis Hertie fondas yra vienas didžiausių 
privačių fondų Vokietijoje. Svarbiausios dvi fondo 
veiklos kryptys koncentruotos į smegenų tyrimus ir 
demokratijos stiprinimą. Hertie fondas inicijavo Vokietijos 
„Jaunimo debatų“ projektą, kuris vėliau tapo „Tarptautinių jaunimo debatų“ 
pavyzdžiu. Hertie fondas rengia „Tarptautinių jaunimo debatų“ projekto 
koncepciją, teikia medžiagą ir dalijasi patirtimi.  
www.ghst.de 
 
Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba 
Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) 
prižiūri mokyklų veiklą užsienyje. Daugiau nei 1200 
mokyklų pasaulyje, iš kurių 140 yra vokiškos užsienio mokyklos, kurių dauguma 
yra privačios, remiamos Centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos tiek 
patirtimi, tiek finansiškai. „Tarptautinių jaunimo debatų“ projektą valdyba 
kuruoja siųsdama į mokyklas specialistus ir mokytojus atitinkamoms 
programoms.  
www.auslandsschulwesen.de 
 
Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centras 
Lietuvoje projektą remia Lietuvos moksleivių neformaliojo 
švietimo centras. www.lmnsc.lt  
 
 

http://www.goethe.de/
http://www.stiftung-evz.de/
http://www.ghst.de/
http://www.auslandsschulwesen.de/
http://www.lmnsc.lt/
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„Tarptautiniai jaunimo debatai“ – skaičiai ir faktai 
 
 
Įsimintinos datos 
2004  Bandomasis projektas „Šalies konkursai Lenkijoje ir Čekijoje“ 
2006  konkursas Tarptautiniai jaunimo debatai vyksta Estijoje, Latvijoje, 

Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Ukrainoje 
2007 I Tarptautinis finalas Prahoje 
2009 Projekto partneriu tampa ZfA; prie „Tarptautinių jaunimo debatų“ 

prisijungia Maskva ir Sankt Peterburgas 
2011 Prisijungia Vengrija 
2016 Prisijungia Slovakija ir Slovėnija 
2018 Prisijungia Baltarusija ir Bulgarija 
 
 
Dalyvių skaičius 
30.000 moksleivių jau dalyvavo projekte nuo jo pradžios  
3.000 moksleivių dalyvauja kasmet  
400 į projektą įtrauktų mokytojų  
180 dalyvaujančių mokyklų  
12 dalyvaujančių šalių  
 
 
Projekte dalyvaujančios šalys 
Baltarusija, Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rusija, Slovakija, 
Slovėnija, Ukraina ir Vengrija 
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„Tarptautinių jaunimo debatų“ finalai 
 

Finalinis renginys Debatų tema Globėjai / Garbės svečiai Nugalėtojai 

I Tarptautinis finalas 
Prahoje (Čekija), 

2007 10 05 

„Ar Europos Sąjungoje turėtų 
būti įvesta baudžiamoji 

atsakomybė už holokausto 
neigimą?“ 

Václavas Havelis, buvęs Čekijos 
Respublikos prezidentas / 

Wolfgangas Thierse, Vokietijos 
Bundestago vicepirmininkas 

 

Jakubas Štefela iš 
Libereco (Čekija) ir 

Peeras Klüßendorfas 
iš Rostoko (Vokietija) 

II Tarptautinis finalas 
Varšuvoje (Lenkija), 

2008 10 24 

„Ar reikėtų nacionalinius istorijos 
vadovėlius mokyklose pakeisti 

bendru visoms Europos 
mokykloms vadovėliu?“ 

Bronisławas Komorowskis, Lenkijos 
Respublikos Seimo pirmininkas / 

Gerda Hasselfeldt, Vokietijos 
Bundestago vicepirmininkė 

Barbara Wasilewska 
iš Varšuvos (Lenkija) 
ir Wiebke Neelsen iš 
Vismaro (Vokietija) 

III Tarptautinis finalas 
Prahoje (Čekija), 

2010 02 26 

„Ar reikėtų rugpjūčio 23 d. minėti 
kaip visų Europos totalitarinių ir 

autoritarinių režimų aukų 
pagerbimo dieną?“ 

Václavas Havelis, buvęs Čekijos 
Respublikos prezidentas / Petra Pau, 

Vokietijos Bundestago vicepirmininkė 

Jitka Rutrlová iš 
Prahos (Čekija) ir 

Maximilianas 
Behrensas iš 
Miunsterio 
(Vokietija) 

IV Tarptautinis finalas 
Berlyne (Vokietija), 

2010 11 12 

„Ar Google Street View turi būti 
visų didžiųjų Europos miestų 

gatvių vaizdai?“ 

Garbės svečias: Valstybės sekretorius 
Harro Semmleris, Vokietijos 

Bundestago direktorius 

Irina Avdeeva iš 
Maskvos (Rusija) 

V Tarptautinis finalas 
Kijeve (Ukraina), 

2011 10 21 

"Ar Europos šalys turi įstatymais 
įtvirtinti pasitraukimą iš 

atominės energetikos 
artimiausiu metu?" 

Vitalijus Kličko / Dr. Hans-Jürgenas 
Heimsoethas, Vokietijos Federacinės 
Respublikos ambasadorius Ukrainoje 

Annett Lymar iš 
Viljandi (Estija) 

VI Tarptautinis finalas 
Vilniuje (Lietuva), 

2012 10 19 

„Ar už religinės neapykantos 
kurstymą turėtų būti taikomas 
baudžiamasis persekiojimas?“ 

Globėjas: Emanuelis Zingeris, 
Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio 

reikalų komiteto pirmininkas 

Gréta Szabó iš 
Budapešto (Vengrija) 

VII Tarptautinis finalas 
Budapešte (Vengrija), 

2013 10 18 

„Ar didieji sporto renginiai turėtų 
būti boikotuojami dėl žmogaus 

teisių pažeidimų juos 
organizuojančiose šalyse?“ 

Globėjas: Viktor Kassai, Vengrijos 
futbolo teisėjas, UEFA čempionų 

lygos finalo teisėjas 2011 

Dominika Perlinová 
iš Prahos (Čekija) 

VIII Tarptautinis 
finalas Varšuvoje 

(Lenkija), 
2014 10 17 

„Ar reikėtų uždrausti 
ekstremistines partijas?“ 

Globėjas: Władysław Bartoszewski, 
Lenkijos valstybės sekretorius, 

vyriausybės įgaliotinis politiniam 
dialogui 

Anastasija Minitš iš 
Talino (Estija) 

IX Tarptautinis finalas 
Rygoje (Latvija), 

2015 10 23 

„Ar Europos Tarybos šalys -narės 
turėtų kasmet priimti minimalų 

pabėgėlių skaičių?“ 

Globėjas: Andris Bērziņš, buvęs 
Latvijos Respublikos prezidentas 

Anna Ryan iš 
Budapešto (Vengrija) 

X Tarptautinis finalas 
Prahoje (Čekija), 

2016 09 23 

„Ar dopingo vartojimą 
valstybiniu mastu skatinančios 

šalys turėtų būti 
diskvalifikuojamos iš visų 

tarptautinių varžybų?“ 

Karel Schwarzenberg, buvęs Čekijos 
Respublikos užsienio reikalų 

ministras 

Khoi Nguyen iš 
Prahos (Čekija) 

XI Tarptautinis finalas 
Taline (Estija), 

2017 09 29 

„Ar reikalingas visapusiškas 
valstybinio interneto 

reguliavimas?“ 

Globėjas: Eiki Nestor, Estijos 
Respublikos Riigikogu (Parlamento) 

pirmininkas 

Yana Bits iš 
Ivano Frankivsko 

(Ukraina) 

XII Tarptautinis finalas 
Bratislavoje (SK),  

2018 09 20 

„Ar radijas ir televizija turi būti 
labiau apsaugoti nuo vyriausybės 

įtakos?“ 

Globėjas: Slovakijos prezidentas 
Andrejus Kiska 

Yarema Luka 
Yeleyko, Lvovas (UA) 

 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaclavas_Havelas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Komorowski
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietijos_Bundestagas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietijos_Bundestagas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_23
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaclavas_Havelas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietijos_Bundestagas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietijos_Bundestagas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietijos_Bundestagas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vitalijus_Kli%C4%8Dko
https://lt.wikipedia.org/wiki/Emanuelis_Zingeris
https://lt.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bartoszewski
https://lt.wikipedia.org/wiki/Andris_B%C4%93rzi%C5%86%C5%A1
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 „Tarptautiniai jaunimo debatai“ – Kontaktai 

 

Kontaktai  

Rita Tydė 
„Tarptautiniai jaunimo debatai“  
Koordinatorė Lietuvoje 
 
Goethe-Institut Vilnius 
Gedimino prospektas 5 
01103 Vilnius 
 
Tel.:      +370 5 23 144 33 
El. paštas: Rita.Tyde@goethe.de 
 
 
 
 
„Tarptautiniai jaunimo debatai“ internete 
 

Interneto svetainė  
Struktūruotai pateikta aktuali informacija 
www.jugend-debattiert.eu  
Nuotraukos ir pranešimai žiniasklaidai 
www.jugend-debattiert.eu/presse  
Informacija lietuvių kalba 
www.jugend-debattiert.eu/lietuviskai     
 
Facebook 
Nuotraukos, įspūdžiai ir komentarai 
www.facebook.com/JugendDebattiertInternational  
 
YouTube 
Vaizdo įrašai apie debatus ir renginius 
www.youtube.com/JugendDebattiertint  

 
 
 

 
Informacija apie „Jaunimo debatus“ Vokietijoje 

 
 Vokietijos „Jaunimo debatų“ interneto svetainė
 www.jugend-debattiert.de     

mailto:Rita.Tyde@goethe.de
http://www.jugend-debattiert.eu/
http://www.jugend-debattiert.eu/presse
http://www.jugend-debattiert.eu/lietuviskai
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