
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародні молодіжні дебати 

Інформація для преси 

 

Тут можна знайти всю інформацію про проект Міжнародні молодіжні 
дебати, який на цей час є єдиним міжнародним німецькомовним 
конкурсом серед учнів Центральної та Східної Європи.  

Фотоматеріал про всі заходи можна скачати на нашому сайті  
www.jugend-debattiert.eu/Presse. 

Інформацію українською можна отримати тут 
www.jugend-debattiert.eu/ukrajinska.   
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Міжнародні молодіжні дебати – Про проект 
 
Демократія потребує таких громадян, які ставлять критичні запитання, 
людей, які висловлюють свою думку і при цьому прислуховуються до думок 
інших, а також можуть чесно та по суті вести дискусії. Цим базовим 
громадянським компетенціям і навчає проект «Міжнародні молодіжні 
дебати», який на цей момент є єдиним міжнародним німецькомовним 
конкурсом дебатів для школярів з Середньої та Східної Європи. 
 

 
 
Ідея 
Завдяки Міжнародним молодіжним дебатам молоді люди з Центральної та 
Східної Європи вчаться зі знанням теми представляти свої переконання та 
точки зору німецькою мовою. Проект підтримує дебати як ефективний 
демократичний засіб вирішення конфліктів та сприяє активній 
багатомовності в Європі. Предметом конкурсу є проведення дебатів 
німецькою мовою на теми повсякденного шкільного життя, основних прав 
людини, історії та Європи. Завдяки критичним дискусіям на політично-
суспільні теми Міжнародні молодіжні дебати роблять суттєвий внесок у 
політичну освіту регіону. 
 
Тренінг та конкурс 
Конкурсу передує навчальна стадія тривалістю декілька місяців, де за 
чіткою програмою школярі готуються до дебатів і опрацьовують зміст 
важливих питань. Розпочинаючись шкільними і регіональними 
змаганнями, конкурс продовжується півфіналом та зрештою національним 
фіналом. Учасники з кожної країни, які посіли перше і друге місце, 
проходять у міжнародний фінал, який кожного року відбувається восени в 
різних країнах учасниках проекту. 
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Дебати 
24х хвилинні дебати на суспільно- політичні теми відбуваються німецькою 
мовою за участю чотирьох учнів: 2 – «за», 2 – «проти». (Наприклад: Чи 
повинне існувати всеохоплююче державне регулювання iнтернету?) На 
початку кожен учасник має дві хвилини часу для виголошення своєї 
промови. Після цього надається дванадцять хвилин для вільного 
висловлювання. Для завершального слова з огляду на проведені дебати 
кожен учасник отримує ще одну хвилину, де він може змінити свою думку, 
висловлену раніше в дебатах.  
 
Журі 
Сам процес дебатів оцінюють від трьох до п‘яти суддів. Оцінюються саме 
обізнаність з теми, здатність висловлювати свої думки, вміння вести бесіду 
та переконувати. При оцінюванні мовні знання не стоять на першому плані. 
Під час оголошення оцінок журі дає кожному учаснику поради та 
рекомендації щодо покращення його результатів. 
 
Для учнів 
В конкурсі беруть участь приблизно 2500 учнів з 150 шкіл Білорусії, Болгарії, 
Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Угорщини, Росії, Словаччини, Словенії, Чехії та 
України. До участі допускаються учні починаючи з 10 класу та їх вчителі. 
Дебати німецькою мовою покращують знання німецької мови у школярів 
та заохочують їх до активності на заняттях. Міжнародні зустрічі молоді 
також позитивно впливають на взаєморозуміння різних народів. 
Найголовнішою подією кожного року є міжнародний фінальний тиждень, в 
якому беруть участь переможці, а також ті, хто посів другі місця у 
національних фіналах всіх країн-учасниць. 
 
Партнери проекту 
Міжнародні молодіжні дебати – це проект Goethe-Institut, фонду «Пам’ять, 
відповідальність та майбутнє», Благодійного фонду Герті та Центрального 
відомства з питань середньої освіти за кордоном. 
  
 
 
 
 
 
 
 
„Найкращим в проекті Jugend debattiert 
international є те, що він надає можливість 
займатися важливими темами та 
познайомитися з цікавими людьми.“ 
 
 
Хой Нгуєн з Чехії   
Переможець X. Міжнародного Фіналу 2016 
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Міжнародні молодіжні дебати – Партнери проекту 
 
Goethe-Institut  
це всесвітня мережа культурних центрів 
Федеративної Республіки Німеччина. Він сприяє 
поглибленню знань німецької мови за кордоном та 
розвиває міжнародну співпрацю у сфері культури. В проекті Міжнародні 
молодіжні дебати Goethe-Institut виконує роль координатора проекту, 
основний центр якого знаходиться в Goethe-Institut в Празі. Goethe-Institut 
в інших країнах займаються проведенням проекту на національному рівні. 
www.goethe.de  
 
Фонд «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» 
Зі згадкою про жертви націонал-соціалістичної 
несправедливості Фонд «Пам’ять, відповідальність, 
майбутнє» займається збільшенням ролі людських прав та 
взаєморозумінням народів. Фонд і надалі піклується також про тих, хто 
залишився в живих. Таким чином, Фонд EVZ є вираженням існуючої 
політичної та моральної відповідальності держави, економіки та 
суспільства за націонал-соціалістичну несправедливість. В проекті 
Міжнародні молодіжні дебати Фонд бере на себе витрати на персонал 
проекту, а також бере участь у виборі тем дебатів.   
www.stiftung-evz.de (нім., рос.) 
 
Благодійний фонд «Герті»  
Благодійний фонд «Герті» належить до великих 
приватних фондів Німеччини. Він скеровує свою 
роботу на два основні напрямки: дослідження 
мозку та розвиток демократії. У рамках своєї 
освітньої роботи фонд «Герті» організовав конкурс Jugend 
debattiert у Німеччині. Для міжнародного конкурсу Фонд 
надає концепт, матеріали та досвід. www.ghst.de  
 
Центральне відомство з питань освіти за кордоном 
Центральне відомство з питань освіти за кордоном 
здійснює підтримку діяльності шкіл за кордоном. У 
всьому світі надається фінансова допомога та 
допомога персоналом більше ніж 1200 школам, 
серед них 140 німецьким школам за кордоном, які перебувають переважно 
на приватному фінансуванні. Для проекту Міжнародні молодіжні дебати 
відомство надає організаційну, педагогічну та консультативну підтримку на 
шкільному та регіональному рівні. www.auslandsschulwesen.de  

 
Фонд Кличко 
В Україні проект підтримується Фондом Кличко.  
www.klitschkofoundation.org  

 

http://www.goethe.de/
http://www.stiftung-evz.de/
http://www.ghst.de/
http://www.ghst.de/
http://www.auslandsschulwesen.de/
http://www.auslandsschulwesen.de/
http://www.klitschkofoundation.org/
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Міжнародні молодіжні дебати – Дані та факти 
 
 
Досягнення 
2005 Започаткування Jugend debattiert international в Польщі та Чехії 
2006 Розширення проекту: Естонія, Литва, Латвія та Україна  
2007 I. Міжнародний фінал у Празі 
2009 ZfA стає партнером проекту; Початок проекту Jugend debattiert  
 international в Москві та Санкт-Петербурзі 
2011 Приєднується Угорщина 
2016 Приєднуються Словаччина та Словенія 
2018 Приєднуються Білорусія та Болгарія 
 
 
Про проект у цифрах 
25.000 учнів беруть участь з початку проекту 
2.500 учнів щорічно беруть участь в проекті  
300 вчителів залучено щороку 
150 шкіл-учасників  
12 країн-учасниць 
 
 
Країни-учасниці  
Білорусія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Угорщина, Росія, 
Словаччина, Словенія, Чехія та Україна 
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Міжнародний фінал  
 

Міжнародний 
фінал 

Тема дебатів 
Покровитель / 
Почесний гість 

переможець 

I. Міжнародний 
фінал у Празі 
(Чехія), 
05.10.2007 

„Чи варто вводити у 
Європейському Союзі 
відповідальність за 
заперечення геноциду?“ 

Вацлав Гавел, 
колишній президент 
Чеської Республіки / 
Вольґанґ Тірзе, віце-
президент 
Німецького Бундестаґу 

Якуб Штефела, 
Ліберец (Чехія) та Пір 
Клюсендорф, Росток 
(Німеччина) 

II. Міжнародний 
фінал у Варшаві 
(Польща), 
24.10.2008 

„Чи варто міняти національні 
шкільні підручники з історії 
на спільний європейський 
підручник?“ 

Броніслав 
Коморовский, маршал 
Сейму Республіки 
Польща / Ґерда 
Газельфельдт, віце-
президент 
Німецького Бундестаґу 

Барбара Василевська, 
Варшава (Польща) та 
Вібке Нельсен, Вісмар 
(Німеччина) 

III. Міжнародний 
фінал у Празі 
(Чехія), 
26.02.2010 

„Чи варто вводити 23 
серпнязагальноєвропейський 
день пам’яті жертв 
тоталітарних і авторитарних 
режимів?“ 

Вацлав Гавел, 
колишній президент 
Чеської Республіки / 
Петра Пау, віце-
президент 
Німецького Бундестаґу 

Житка Рутрлова, 
Прага (Чехія) та 
Максіміліан Беренс, 
Мюнстер (Німеччина) 

IV. Міжнародний 
фінал в Берліні 
(Німеччина), 
12.11.2010 

„Чи має Google Street View 
охоплювати усі європейські 
великі міста?“ 

Почесний гість: 
Державний секретар 
Гарро Земмлер, 
директор 
Німецького Бундестаґу 

Ірина Авдєєва, 
Москва (Росія) 

V. Міжнародний 
фінал у Києві 
(Україна), 
21.10.2011 

„Чи мають країни Європи 
закріпити у своєму 
законодавстві відмову від 
атомної енергії у близькій 
перспективі?“ 

Віталій Кличко / д-р 
Ганс-Юрґен Гаймзьот, 
Посоль Федеративної 
Республіки Німеччина 
в Україні 

Аннет Лимар, 
Вільянді (Естонія) 

VI. міжнародний 
фінал у м. 
Вільнюс (Литва), 
19.10.2012 

„Чи повинні переслідуватися 
в Європі «заклики до 
ненависті» проти релігії у 
кримінальному порядку?“ 

Емануеліса Зінгеріса, 
голови комітету 
закордонних справ 
Литовського 
парламенту 

Грета Сабо, м. 
Будапешт (Угорщина) 

VII. 
Міжнародний 
фінал у 
Будапешті 
(Угорщина), 
18.10.2013 

„Бойкот великих спортивних 
змагань у випадку 
порушення прав людини у 
місцях їх проведення: так чи 
ні?“ 

Віктор Кашшаї, 
угорський футбольний 
арбітр, визнаний 
найкращим 
футбольним арбітром 
2011 року 

Домініка Перлінова, 
Прага (Чехія) 

VIII. 
Міжнародний 
фінал у Варшаві 
(Польща), 
17.10.2014 

„Заборона діяльності 
екстремістських партій: так 
чи ні?“ 

Владислав 
Бартошевский, 
державний секретар, 
повноважний 
представник Голови 
Ради Міністрів до справ 
міжнародного діалогу 

Анастасія Мінітш, 
Таллінн (Естонія) 
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IX. Міжнародний 
фінал у Ризі 
(Латвія), 
23.10.2015 

„Чи повинні всі країни 
Євросоюзу щорічно 
приймати мінімальну 
кількість біженців: так чи ні?“ 

Андріс Берзіньш, 
латвійський 
підприємець і політик. 

Анна Риян 
(Угорщина) 

X. Міжнародний 
фінал у Празі 
(Чехія), 
23.09.2016 

"Чи може організований 
державою допінг призвести 
до виключення держави від 
участі у міжнародних 
змаганнях?" 

Під патронатом 

Карела Шварценберга  
міністр закордонних 
справ Чеської 
республіки    

Кой Нгуен ( Чехія)  

XI. Міжнародний 
фінал у Таллінні 
(Естонія), 
29.09.2017 

"Чи повинне  
існувати всеохоплююче 
державне регулювання 
Інтернету?" 

Під патронатом Еікі 
Нестора, голова 
парламенту Республіки 
Естонія 

Яна Біць,  
Івано-Франківськ 
(Україна)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Ви відповідальні за майбутнє Ваших країн, отже 
запам’ятайте це!“ 
 
Карел Шварценберг, 
Міністр закордонних справ Чеської республіки та  
патрон X. Міжнародного Фіналу 2016 
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Міжнародні молодіжні дебати – Контакт  

 

Контактна особа  

Вайкко Фрауенштайн 
Координатор проекту в Україні 
Goethe-Institut в Україні 
 
Тел.: +38 044 496 97 85 
Veikko.Frauenstein@goethe.de  

 
 
Міжнародні молодіжні дебати в інтернеті 
 
 

Головна сторінка  
Актуальна інформація  
www.jugend-debattiert.eu  
Актуальні фотографії та статті 
www.jugend-debattiert.eu/Presse  
Інформація українською 
www.jugend-debattiert.eu/ukrajinska  
 
Facebook 
Актуальні світлини, новини та коментарі 
www.facebook.com/JugendDebattiertInternational  
 
YouTube 
Відео з дебат та інших заходів 
www.youtube.com/JugendDebattiertInt  

 
 

 
Інформація про проект в Німеччині  

 
Головна сторінка проекту Jugend debattiert  
www.jugend-debattiert.de  

mailto:Veikko.Frauenstein@goethe.de
http://www.jugend-debattiert.eu/
http://www.jugend-debattiert.eu/Presse
http://www.jugend-debattiert.eu/ukrajinska
http://www.facebook.com/JugendDebattiertInternational
http://www.youtube.com/JugendDebattiertInt
http://www.jugend-debattiert.de/
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