
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugend debattiert international 

Materiały prasowe 

 

Niniejsze materiały zawierają wszystkie istotne informacje na temat Jugend 
debattiert international, jedynego dotychczas międzynarodowego 
niemieckojęzycznego konkursu dla uczniów z Europy Środkowej i Wschodniej, 
który odbywa się w formie debat. 

Obszerny materiał zdjęciowy można pobrać z nasze strony przeznaczonej dla 
prasy: www.jugend-debattiert.eu/presse.  

Informacje w języku polskim znajdują się pod adresem 
www.jugend-debattiert.eu/polski.  
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Jugend debattiert international – O projekcie 
 
Demokracja potrzebuje obywateli o krytycznym spojrzeniu, którzy mówią, co 
myślą, ale także umieją słuchać i dyskutować w sposób rzeczowy ze 
stanowiskiem innych kierując się zasadami fair play. Jugend debattiert 
international rozwija te podstawowe kompetencje jako jedyny skierowany do 
uczniów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej niemieckojęzyczny konkurs 
przeprowadzany w formie debat.  
 

 
Idea Projektu 
Jugend debattiert international przyczynia się do tego, że młodzi ludzie w 
Europie Środkowej i Wschodniej są w stanie wyrażać swoje poglądy i opinie 
przekonująco i ze znajomością rzeczy w obcym dla nich języku niemieckim. 
Projekt wzmacnia rolę debaty jako sposobu demokratycznego prowadzenia 
dyskursu i wspiera aktywną wielojęzyczność w Europie. Przedmiotem Konkursu 
jest prowadzenie debat w języku niemieckim na tematy z zakresu szkoły, praw 
podstawowych i człowieka, historii i Europy. Przez konfrontację z ważnymi 
zagadnieniami społeczno-politycznymi Jugend debattiert international 
wspiera kształtowanie postaw obywatelskich w regionie. 
 
Trening i Konkurs 
Konkurs poprzedza kilkumiesięczny etap przygotowań, które odbywają się w 
ramach zajęć lekcyjnych według ustalonego planu. W tej fazie uczniowie uczą 
się debatować i zajmują się tematami ważnymi z punktu widzenia udziału w 
konkursie. Następnie rozpoczyna się właściwy Konkurs, którego pierwszy etap 
odbywa się w szkołach, drugi na poziomie regionalnym, a kolejny jest 
półfinałem i finałem krajowym. Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca w 
każdym z krajów biorą udział w Międzynarodowym Finale, który odbywa się 
jesienią każdego roku w jednym z krajów uczestniczących w projekcie. 
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Debata 
Czworo uczniów, po dwoje „za" i „przeciw", debatuje przez 24 minuty po 
niemiecku na temat istotny z punktu widzenia polityki społecznej. Ramy debaty 
są ściśle określone: Wszyscy uczestnicy debaty mają na początku po dwie 
minuty czasu, podczas których zabierają głos bez przerywania ze strony innych 
uczestników. Następnie ma miejsce dwunastominutowa faza swobodnej 
dyskusji. Na zakończenie każdy z uczestników ma jedną minutę czasu na 
wypowiedź końcową podsumowującą przeprowadzoną debatę. 
 
Jury 
Debatę ocenia jury liczące od trzech do pięciu osób. Wystąpienie każdego 
uczestnika debaty oceniane jest według czterech kryteriów: przygotowanie 
merytoryczne, środki wyrazu, umiejętność prowadzenia rozmowy, siła 
przekonywania. Stopień biegłości w posługiwaniu się językiem niemieckim nie 
podlega ocenie. Jurorzy na zakończenie wygłaszają swój komentarz, w którym 
przekazują każdemu z uczestników indywidualne wskazówki, jak osiągnąć 
lepszy wynik.  
 
Dla uczniów  
Obecnie w projekcie Jugend debattiert international uczestniczy ok. 3.000 
uczniów z ponad 180 szkół w Białorusi, Bułgarii, Czechach, Estonii, Polsce, Rosji, 
Słowenii, Węgrzech oraz na Litwie, Łotwie, Słowacji i Ukrainie. Debatowanie po 
niemiecku pozwala na aktywne włączenie uczniów w przebieg zajęć lekcyjnych. 
Międzynarodowe spotkania młodych ludzi przyczyniają się do porozumienia 
między narodami. Nie tylko Międzynarodowy Finał konkursu, ale także dwu- i 
trójnarodowe treningi dla laureatów są  okazją do wymiany poglądów na różne 
tematy z kulturowo różnych perspektyw.  
 
Partnerzy i instytucje wspierające 
Jugend debattiert international to międzynarodowy projekt przeprowadzany w 
Krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jego organizatorami są Goethe-
Institut, Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, fundacja 
Gemeinnützige Hertie-Stiftung oraz Centralny Wydział ds. Szkolnictwa za 
Granicą. W poszczególnych krajach Jugend debattiert international cieszy się 
także wsparciem lokalnych instytucji. 

 
 
 
 
 
„W Jugend debattiert international podoba 
mi się, że daje okazję do zajęcia się ważnymi 
tematami i poznania fascynujących ludzi.“ 
 
Khoi Nguyen z Czech,  
Sieger des X. Internationalen Finales 2016 
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Jugend debattiert international – Partnerzy projektu 
 
Goethe-Institut  
Goethe-Institut jest działającym na całym świecie 
instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Działa 
na rzecz rozpowszechniania języka niemieckiego za 
granicą i wspiera współpracę międzynarodową w dziedzinie kultury. W 
projekcie Jugend debattiert international Goethe-Institut jest odpowiedzialny 
za koordynację, czym zajmuje się Instytut w Pradze. Placówki Goethe-Institut w 
poszczególnych krajach odpowiedzialne są za przeprowadzenie konkursu na 
szczeblu krajowym.  
www.goethe.de 

 
Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ 
Ze względu na pamięć o ofiarach narodowego 
socjalizmu Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i 
Przyszłość“ angażuje się na rzecz Ocalałych i poszanowania praw człowieka 
oraz porozumienia między narodami. Fundacja wspiera międzynarodowe 
projekty dotyczące historii, działania na rzecz praw człowieka i zaangażowania 
na rzecz ofiar narodowego socjalizmu. W projekcie Jugend debattiert 
international Fundacja pokrywa koszty osobowe biura projektu i bierze udział 
w określaniu tematów debat. 
www.stiftung-evz.de 
 
Fundacja Gemeinnützige Hertie-Stiftung  
Fundacja Gemeinnützige Hertie-Stiftung należy do 
największych prywatnych fudacji w Niemczech. W jej 
pracy tematami przewodnimi są: badania mózgu i 
wspieranie demokracji. Gemeinnützige Hertie-Stiftung jest 
inicjatorem odbywającego się w Niemczech konkursu Jugend debattiert, na 
którym wzoruje się projekt Jugend debattiert international. Fundacja 
uczestniczy w Jugend debattiert international udzielając wsparcia 
merytorycznego, materiałowego oraz służąc swoim doświadczeniem. 
www.ghst.de 
 
Centralny Wydział ds. Szkolnictwa za Granicą 
Centralny Wydział ds. Szkolnictwa za Granicą wspiera 
niemiecką działalność oświatową za granicą. Na 
całym świecie Centralny Wydział ds. Szkolnictwa za Granicą wspiera osobowo 
i finansowo ponad 1200 – w większości prywatnych - szkół, w tym 140 Szkół 
Niemieckich. Projekt Jugend debattiert international przeprowadzany i 
wspierany jest na szczeblu szkół i regionów przez konsultantów i nauczycieli 
oddelegowanych przez Wydział do pracy w danym kraju. 
www.auslandsschulwesen.de 
 

 
 

http://www.goethe.de/
http://www.stiftung-evz.de/
http://www.ghst.de/
http://www.auslandsschulwesen.de/
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Jugend debattiert international – Liczby i fakty 
 
 
Kamienie milowa 
2004  projekt pilotażowy „ Konkursy krajowe w Polsce i Czechach” 
2006   początek (start) projektu „Jugend debattiert international” w 

Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Czechach i na Ukrainie 
2007 I. Międzynarodowy Finał w Pradze 
2009 Centralny Wydział ds. Szkolnictwa za Granicą (ZfA) zostaje 

partnerem projektu; Jugend debattiert  international odbywa się w 
Moskwie i St. Petersburgu 

2011 Do projektu przystępują Węgry 
2016 Rozszerzenie o Słowację i Słowenię 
2018  Rozszerzenie o Białorusi i Bułgarii  
 
 
Liczba uczestników 
30.000 uczniów od początku projektu 
3.000 uczniów rocznie uczestniczących w Konkursie 
400 nauczycieli zaangażowanych w Konkurs 
180 szkół uczestniczących w projekcie  
12 uczestniczących krajów 
 
 
Kraje biorące udział w projekcie 
Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Słowacja, 
Słowenia, Ukraina i Węgry 
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Zestawienie Międzynarodowych Finałów 
 

Finał Temat debaty Patronat / Gość honorowy Zwycięzcy 

I. Międzynarodowy 
Finał Praga (Czechy), 

05.10.2007 

„Czy w Unii Europejskiej 
kwestionowanie ludobójstwa 

powinno być karane?” 

Václav Havel, były Prezydent 
Republiki Czeskiej / Wolfgang 
Thierse, Wiceprzewodniczący 

Niemieckiego Bundestagu 

Jakub Štefela, Liberec 
(Czechy) i Peer 

Klüßendorf, Rostock 
(Niemcy) 

II. Międzynarodowy 
Finał Warszawa 

(Polska), 24.10.2008 

„Czy narodowe podręczniki do 
nauczania historii w szkołach 

powinny zostać zastąpione 
wspólnym europejskim 

podręcznikiem?” 

Bronisław Komorowski, Marszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej / 

Gerda Hasselfeldt, 
Wiceprzewodnicząca Niemieckiego 

Bundestagu 

Barbara Wasilewska, 
Warszawa (Polska) i 

Wiebke Neelsen, 
Wismar (Niemcy) 

III. Międzynarodowy 
Finał Praga (Czechy), 

26.02.2010 

„Czy 23 sierpnia powinien zostać 
europejskim dniem pamięci ofiar 

reżimów totalitarnych?” 

Václav Havel, były Prezydent 
Republiki Czeskiej / Petra Pau, 

Wiceprzewodnicząca Niemieckiego 
Bundestagu 

Jitka Rutrlová, Praga 
(Czechy) i 

Maximilian Behrens, 
Münster (Niemcy) 

V. Międzynarodowy 
Finał Berlin (Niemcy), 

12.11.2010 

„Czy w Google Street View 
powinny znaleźć się wszystkie 

europejskie metropolie?” 

Gość  honorowy: Sekretarz stanu 
Harro Semmler, Dyrektor w 

Niemieckim Bundestagu 

Irina Avdeeva, 
Moskwa (Rosja) 

V. Międzynarodowy 
Finał Kijów (Ukraina), 

21.10.2011 

„Czy wszystkie państwa 
europejskie powinny 

zagwarantować ustawowo 
rezygnację z wykorzystania 

energii atomowej w najbliższym 
czasie?” 

Vitali Klitschko / Dr. Hans-Jürgen 
Heimsoeth, Ambasador Republiki 

Federalnej Niemiec na Ukrainie 

Annett Lymar, 
Viljandi (Estonia) 

VI. Międzynarodowy 
Finał Wilno (Litwa), 

19.10.2012 

„Czy ‚mowa nienawiści‘ w 
stosunku do wyznań religijnych 
powinna być ścigana karnie w 

Europie?” 

Patron: Emanuelis Zingeris, 
Przewodniczący Komisji ds. 

Międzynarodowych Parlamentu 
Litwy 

Gréta Szabó, 
Budapeszt (Węgry) 

VII. Międzynarodowy 
Finał Budapeszt 

(Węgry), 18.10.2013 

„Czy masowe imprezy sportowe 
powinny być bojkotowane w 
przypadku nieprzestrzegania 

praw człowieka w kraju 
gospodarza” 

Patron: Viktor Kassai, węgierski 
sędzia międzynarodowy piłki nożnej i 

sędzia roku 2011 

Dominika Perlínová, 
Praga (Czechy) 

VIII. Międzynarodowy 
Finał Warszawa 

(Polska), 17.10.2014 

„Czy partie ekstremistyczne 
powinny zostać zakazane?” 

Patron: Władysław Bartoszewski, 
Sekretarz stanu, pełnomocnik 

Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu 
międzynarodowego 

Anastasija Minitš, 
Tallinn (Estonia) 

IX. Międzynarodowy 
Finał Ryga (Łotwa), 

23.10.2015 

„Czy państwa Rady Europy 
powinny przyjąć rocznie 

minimalną liczbę uchodźców?“ 

Patron: Andris Bērziņš, były 
Prezydent Republiki Łotewskiej 

Anna Ryan, 
Budapeszt, (Węgry) 

X. Międzynarodowy 
Finał Praga (Czechy), 

23.09.2016 

„Czy doping zorganizowany przez 
państwo powinien powodować 

wykluczenie danego kraju z 
zawodów międzynarodowych?” 

Patron: Karel Schwarzenberg, były 
Minister spraw zagranicznych 

Republiki Czeskiej 

Khoi Nguyen, Praga 
(Czechy) 

XI. Międzynarodowy 
Finał Tallinn (Estonia), 

29.09.2017 

„Czy Internet powinien być 
przedmiotem kompleksowych 
regulacji ze strony państwa?“ 

Patron: Eiki Nestor, przewodniczący 
parlamentu Estonii 

Jana Bits, Iwano-
Frankowsk (Ukraina) 

XII Międzynarodowy 
Finał Bratysława 

(Słowacja), 20.9.2018 

„Czy stacje radiowe powinny być 
lepiej chronione przed wpływami 

ze strony rządu?” 

Patron: Andrej Kiska, Prezydent 
Republiki Słowackiej 

Yarema-Luka 
Yeleyko, Lwiw 

(Ukraina) 
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 Jugend debattiert international – Kontakt  
 
 

Kontakt dla prasy  

Dr. Birgit Sekulski 
Jugend debattiert international  
Koordynatorka projektu w Polsce 
 
Goethe-Institut Warschau 
ul. Chmielna 13A 
PL-00 021 Warszawa 
 
Tel.: +48 22 5059 035 
E-Mail: Birgit.Sekulski@goethe.de     
 

 
Jugend debattiert international im World-Wide-Web 
 

            Webseite  
            www.jugend-debattiert.eu  
            Zdjęcia dla prasy oraz aktualne teksty prasowe 

  www.jugend-debattiert.eu/presse  
  Informacje w języku polskim 

www.jugend-debattiert.eu/polski  
 

   Facebook 
   aktualne zdjęcia, wrażenia, komentarze 

  www.facebook.com/JugendDebattiertInternational  
 
  YouTube 
  nagrania z debat, imprez i uroczystości 
  www.youtube.com/JugendDebattiertInt  

 
 
 
Informacje nt. Jugend debattiert w Niemczech 

 
           Strona www projektu Jugend debattiert w Niemczech 
           www.jugend-debattiert.de     

mailto:Birgit.Sekulski@goethe.de
http://www.jugend-debattiert.eu/
http://www.jugend-debattiert.eu/presse
http://www.jugend-debattiert.eu/polski
http://www.facebook.com/JugendDebattiertInternational
http://www.youtube.com/JugendDebattiertInt
http://www.jugend-debattiert.de/
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