“Pasaules jaunatne debatē”
Informācija presei
Šeit atradīsiet noderīgu informāciju par “Pasaules jaunatne debatē” – vienīgo
starptautisko debašu konkursu Centrālās un Austrumeiropas skolēniem, kuri
apgūst vācu valodu.
Foto materiālu un jaunākos paziņojumus presei iespējams lejupielādēt mūsu
vietnē www.jugend-debattiert.eu/presse.
Informāciju latviešu valodā atradīsiet vietnē
www.jugend-debattiert.eu/latviesu.
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“Pasaules jaunatne debatē” – Par projektu
Demokrātijai nepieciešami pilsoņi, kas uzdod kritiskus jautājumus, pauž savu
viedokli, taču uzklausa arī citus un korektā un lietišķā veidā diskutē par viņu
viedokli. Tieši šīs pamatprasmes attīsta projekts “Pasaules jaunatne debatē”,
būdams līdz šim vienīgais starptautiskais debašu konkurss Centrālās un
Austrumeiropas skolēniem, kuri apgūst vācu valodu.

Ideja
“Pasaules jaunatne debatē” mērķis ir sekmēt Centrālās un Austrumeiropas
jauniešu spējas zinoši un pārliecinoši pārstāvēt savus uzskatus un viedokli vācu
valodā. Projekts stiprina debates kā demokrātisku diskusiju instrumentu un
sekmē aktīvu daudzvalodību Eiropā. Projekta ietvaros vācu valodā notiek
debates par tematiem, kas saistīti ar skolas dzīvi, pamattiesībām un
cilvēktiesībām, vēsturi un Eiropu. Kritiski diskutējot par politiski un sabiedriski
nozīmīgām tēmām, “Pasaules jaunatne debatē” veicina politisko izglītību
projekta valstīs.
Apmācība un konkurss
Projekts sākas ar vairākus mēnešus ilgu apmācības posmu, kurā skolēni pēc
noteiktas programmas gatavojas debatēm un iepazīstas ar debašu tematiem.
Tam seko konkursa fāze, kas norisinās vairākās kārtās, – skolā un reģionā,
pusfinālā un valsts līmeņa finālā. Katras dalībvalsts pirmās un otrās vietas
ieguvējs dodas uz Starptautisko finālu, kas ik rudeni norisinās kādā no projektā
iesaistītajām valstīm.
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Debates
Četri skolēni – divi no viņiem pārstāv pozīciju „par“, divi – „pret“ – 24 minūtes
vācu valodā debatē par nozīmīgiem sabiedriski politiskiem jautājumiem.
Debašu formāts ir stingri noteikts – vispirms katram runātājam tiek dotas divas
minūtes viedokļa izklāstam, pēc tam seko divpadsmit minūšu gara viedokļu
apmaiņa, kuras laikā katrs var brīvi izteikties, un noslēgumā katram
dalībniekam tiek dota minūte laika, lai viņš, ņemot vērā debatēs izskanējušos
argumentus, varētu teikt galavārdu.
Žūrija
Debates vērtē žūrija trīs līdz piecu locekļu sastāvā. Vērtēšanas kritēriji ir šādi:
kompetence, spēja izteikties, spēja uzturēt sarunu un spēja pārliecināt.
Debatētāju vācu valodas zināšanas vērtējumā netiek iekļautas. Līdz ar
vērtējumu žūrijas locekļi katram dalībniekam sniedz ieteikumus, kā uzlabot
viņa sniegumu.
Skolēniem
Pašlaik projektā “Pasaules jaunatne debatē” iesaistījušies ap 3000 skolēnu
vairāk nekā 180 skolās Baltkrievijā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā,
Polijā, Krievijā, Slovēnijā, Slovākijā, Ukrainā un Ungārijā. Debates vācu valodā
aktīvi iesaista skolēnus mācību procesā. Tikšanās ar jauniešiem no citām
valstīm veicina tautu savstarpējo saprašanos. Savukārt Starptautiskais fināls
un reģionālās treniņnometnes, kas pulcē divu vai triju valstu labākos
debatētājus, sniedz projekta dalībniekiem iespēju apmainīties viedokļiem arī
par starptautiski nozīmīgām tēmām.
Projekta partneri un atbalstītāji
“Pasaules jaunatne debatē – konkurss Centrālās un Austrumeiropas valstīs” ir
Gētes institūta, fonda “Atmiņa, atbildība un nākotne” (EVZ), sabiedriskā
labuma organizācijas “Hertie-Stiftung” un Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs
pārvaldes projekts. Dalībvalstīs projektam ir arī vietējie atbalstītāji.

„’Pasaules jaunatne debatē’ sniedz lielisku
iespēju diskutēt par nozīmīgām tēmām un
iepazīties ar fascinējošām personībām.“
2016. gada X Starptautiskā fināla uzvarētājs
Kojs Ngujens no Čehijas
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“Pasaules jaunatne debatē” – Projekta partneri
Goethe-Institut
Goethe-Institut ir Vācijas Federatīvās Republikas kultūras
institūts, kas darbojas visā pasaulē. Tas veicina vācu
valodas apguvi ārzemēs un iesaistās starptautiskajā
sadarbībā kultūras jomā. Goethe-Institut atbild par projekta "Pasaules jaunatne
debatē" koordinēšanu, un projekta birojs atrodas Gētes institūtā Prāgā. Gētes
institūti projekta dalībvalstīs ir atbildīgi par projekta īstenošanu nacionālā
līmenī.
www.goethe.de
Fonds “Atmiņa, atbildība un nākotne”
Pieminot nacionālsociālisma upurus, fonds "Atmiņa,
atbildība un nākotne" (EVZ) atbalsta izdzīvojušos un
iestājas par cilvēktiesību ievērošanu un tautu savstarpējo saprašanos. Tas
atbalsta starptautiskus projektus šādās jomās: vēstures izvērtēšana,
cilvēktiesību aizstāvība un atbalsts nacionālsociālisma upuriem. Projektā
"Pasaules jaunatne debatē" fonds sedz projekta biroja personāla izmaksas un
piedalās tēmu izvēlē.
www.stiftung-evz.de
Sabiedriskā labuma organizācija “Hertie-Stiftung”
Sabiedriskā labuma organizācija "Hertie-Stiftung"
ir viens no Vācijas lielākajiem privātajiem fondiem.
Savu darbību tā koncentrē galvenokārt uz divām jomām
– smadzeņu izpēti un demokrātijas stiprināšanu. Fonds
iedibinājis Vācijas konkursu "Jugend debattiert" ("Jaunatne debatē"), pēc kura
parauga veidots starptautiskais konkurss "Pasaules jaunatne debatē".
Starptautiskajā konkursā ir pārņemta fonda izstrādātā koncepcija, materiāli un
pieredze.
www.ghst.de
Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvalde
Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvalde (ZfA) rūpējas
par vācu valodu skolās ārpus Vācijas. Visā pasaulē ir
vairāk nekā 1200 skolu, tostarp vairāk nekā 140 – galvenokārt privātas – vācu
skolas, kuras pārvalde atbalsta gan ar cilvēkresursiem, gan finansiāli. Skolu un
skolu apvienību līmenī projektu "Pasaules jaunatne debatē" īsteno ZfA
konsultanti un skolotāji.
www.auslandsschulwesen.de
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“Pasaules jaunatne debatē” – Skaitļi un fakti
Svarīgākie notikumi
2004
Pilotprojekts “Konkursi Polijā un Čehijā”
2006
“Pasaules jaunatne debatē” aizsākas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā,
Čehijā un Ukrainā
2007
I Starptautiskais fināls Prāgā
2009
ZfA kļūst par projekta partneri; projektam pievienojas Maskava un
Sanktpēterburga
2011
Projektam pievienojas Ungārija
2016
Projektam pievienojas Slovākija un Slovēnija
2018
Projektam pievienojas Baltkrievija un Bulgārija

Dalībnieku skaits
30.000 skolēnu iesaistījušies projektā kopš tā aizsākuma
3.000
skolēnu ik gadu piedalās projektā
400
skolotāju iesaistījušies projektā
180
projekta skolu
12
dalībvalstis

Dalībvalstis
Baltkrievija, Bulgārija, Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Krievija,
Slovēnija, Slovākija, Ukraina un Ungārija
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Pārskats par Starptautiskā fināla norisi
Fināls

Debašu tēma

Patrons/goda viesis

I Starptautiskais fināls
Prāgā (Čehija),
05.10.2007.

"Vai Eiropas Savienībā genocīda
noliegšanu vajadzētu noteikt par
krimināli sodāmu?"

Vāclavs Havels, Čehijas Republikas
eksprezidents / Volfgangs Tīrze,
Vācijas Bundestāga viceprezidents

"Vai vajadzētu Eiropā vietējās
vēstures mācību grāmatas skolās
aizvietot ar vienotu Eiropas
vēstures mācību grāmatu?"
"Vai 23. augustu vajadzētu
noteikt par totalitāro un
autoritāro režīmu upuru atceres
dienu visā Eiropā?"
"Vai Goggle Street View
vajadzētu aptvert visas Eiropas
lielpilsētas?"
"Vai visām Eiropas valstīm tuvākā
nākotnē vajadzētu atteikties no
atomenerģijas izmantošanas?"
"Vai Eiropā būtu jāsauc pie
kriminālatbildības par "naidīgiem
izteikumiem" pret reliģijām?"
"Vai būtu jāboikotē liela mēroga
sporta pasākumi, ja to
rīkotājvalstī tiek pārkāptas
cilvēktiesības?"

Broņislavs Komorovskis, Polijas
parlamenta apakšpalātas
prezidents / Gerda Haselfelda,
Vācijas Bundestāga viceprezidente

II Starptautiskais
fināls Varšavā (Polija),
24.10.2008.
III Starptautiskais
fināls Prāgā (Čehija),
26.02.2010.
IV Starptautiskais
fināls Berlīnē (Vācija),
12.11.2010.
V Starptautiskais
fināls Kijevā (Ukraina),
21.10.2011.
VI Starptautiskais
fināls Viļņā (Lietuva),
19.10.2012.
VII Starptautiskais
fināls Budapeštā
(Ungārija),
18.10.2013.
VIII Starptautiskais
fināls Varšavā (Polija),
17.10.2014.
IX Starptautiskais
fināls Rīgā (Latvija),
23.10.2015.
X Starptautiskais
fināls Prāgā (Čehija),
23.09.2016.
XI Starptautiskais
fināls Tallinā
(Igaunija), 29.09.2017.
XII Starptautiskais
fināls Bratislavā
(Slovākija),
20.09.2018.

"Vai būtu jāaizliedz
ekstrēmistiskas partijas?"
“Vai visām Eiropas Padomes
dalībvalstīm ik gadu būtu
jāuzņem noteikts minimālais
skaits bēgļu?“
“Vai valsts, kas organizē dopinga
lietošanu, jāizslēdz no
starptautiskām sacensībām?“
”Vai valstij jānosaka plašs
interneta regulējums?”
“Vai ir jānodrošina labāka radio
un televīzijas aizsardzība pret
valdības ietekmi?”

Uzvarētājs

Vāclavs Havels, Čehijas Republikas
eksprezidents / Petra Pau, Vācijas
Bundestāga viceprezidente
Goda viesis: valsts sekretārs Harro
Zemlers, Vācijas Bundestāga
direktors
Vitālijs Kļičko / Dr. Hanss-Jirgens
Heimzēts, Vācijas Federatīvās
Republikas vēstnieks Ukrainā
Patrons: Emanuelis Zingeris,
Lietuvas Seima Ārlietu komisijas
priekšsēdētājs
Patrons: ungāru futbola tiesnesis
un IFFHS 2011. gada Pasaules
labākais futbola tiesnesis Viktors
Kašajs
Patrons: Vladislavs Bartoševskis,
valsts sekretārs, premjerministres
pilnvarotais starptautiskā dialoga
jautājumos

Jakubs Štefela,
Libereca (Čehija) un
Pērs Klīsendorfs,
Rostoka (Vācija)
Barbara Vasiļevska,
Varšava (Polija) un
Vībke Nēlsena,
Vismāra (Vācija)
Jitka Rutrlova, Prāga
(Čehija) un
Maksimiliāns Bērenss,
Minstere (Vācija)
Irina Avdejeva,
Maskava (Krievija)
Anete Limara, Viljandi
(Igaunija)
Grēta Sabo, Budapešta
(Ungārija)
Dominika Perlinova,
Prāga (Čehija)

Anastasija Miniča,
Tallina (Igaunija)

Patrons: Andris Bērziņš, bijušais
Latvijas Valsts prezidents

Anna Riana,
Budapešta (Ungārija)

Patrons: Karels Švarcenbergs,
bijušais Čehijas ārlietu ministrs

Kojs Ngujens, Prāga
(Čehija)

Patrons: Eiki Nestors, Igaunijas
Republikas parlamenta prezidents

Jana Bits,
Ivanofrankivska
(Ukraina)

Patrons: Andrejs Kiska, Slovākijas
Republikas prezidents

Jarema-Luka Jeleiko,
Ļvova (Ukraina)
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“Pasaules jaunatne debatē” – Kontakti
Kontakti medijiem
Ieva Liepiņa
Projekts “Pasaules jaunatne debatē”
Landeskoordinatorin Lettland
Goethe-Institut Riga
Torņa iela 1
LV-1050, Rīga
Tel. +371 67 508 200
E-pasts: jdi-riga@goethe.de

“Pasaules jaunatne debatē” tīmeklī
Tīmekļa vietne
Strukturēti izklāstīta jaunākā informācija
www.jugend-debattiert.eu
Foto materiāli un aktuālā informācija presei
www.jugend-debattiert.eu/presse
Informācija latviešu valodā
www.jugend-debattiert.eu/latviesu
Facebook
Jaunākie fotoattēli, iespaidi un komentāri
www.facebook.com/jugenddebattiertinternational
YouTube
Debašu un citu pasākumu video un klipi
www.youtube.com/jugenddebattiertint

Informācija par Vācijas projektu “Jugend debattiert” (“Jaunatne debatē”)
Vācijas projekta “Jugend debattiert” tīmekļa vietne
www.jugend-debattiert.de
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