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Razprava    
Vsakokrat štirje šolarji – dva za, dva proti – v nemščini skupno 24 minut razpravljajo o druž-
benopolitično relevantnih vprašanjih (npr. „Ali naj se prepovedo ekstremistične stranke?“). 
Oblika razprave je pri tem natančno določena: na začetku ima vsak razpravljalec dve minuti 
časa, da nemoteno govori, potem sledi 12 minut proste razprave, na koncu pa ima vsak ude-
leženec eno minuto časa, da v luči vodene razprave poda zaključno besedo. 

Razpravo ocenjuje tri- do petčlanska žirija. Ocenjevanje se izvaja po štirih kriterijih: strokovno 
znanje, sposobnost izražanja, komunikacijske sposobnosti, prepričljivost. Znanje nemščine 
razpravljalcev se pri ocenjevanju ne upošteva. Z oceno žiranti vsakemu udeležencu podajo 
nasvete za izboljšanje uspešnosti njegovega nastopa.

 

 

 

Usposabljanje in tekmovanje
Projekt se začne z izpopolnjevanjem za učitelje, ki le-tem omogoča, da v svojih razredih 
ponudijo učno enoto v nemškem jeziku in dijake tako uvedejo v teme in pravila projekta 
Jugend debattiert international.

Oba prvouvrščena iz vsake razpravljalne runde se uvrstita na naslednjo višjo stopnjo 
tekmovanja. Na državni ravni so to praviloma šola, regija, polfinale in končno državni finale. 
Kot vrhunec vsakega projektnega leta poteka mednarodni finalni teden med zmagovalci in 
drugouvrščenimi iz državnega finala. Pred vsakim državnim polfinalom in med mednarodnim 
finalnim tednom se razpravljalci udeležijo profesionalnega usposabljanja za zmagovalce.
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Projektni partnerji
Goethe-Institut
Goethe-Institut je kulturni inštitut Zvezne republike Nemčije, ki deluje po vsem svetu.  
Spodbuja znanje nemškega jezika v tujini in neguje mednarodno kulturno sodelovanje.  
Pri projektu Jugend debattiert international je Goethe-Institut prevzel koordinacijo projekta, 
ki poteka na Goethe-Institutu v Pragi. Goethe-Instituti v posameznih državah prevzamejo 
izvajanje projekta na državni ravni.  www.goethe.de 

Fundacija „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ)
V spomin na žrtve krivic nacionalsocializma se Fundacija EVZ zavzema za preživele ter za 
človekove pravice in razumevanje med narodi. Spodbuja mednarodne projekte na področju 
soočanja z zgodovino, delovanja za človekove pravice ter zavzemanja za žrtve nacionalsocia-
lizma. Pri projektu Jugend debattiert international fundacija krije stroške za osebje projek-
tnega biroja ter sodeluje pri iskanju tem in njihovih vsebinah.  www.stiftung-evz.de 

Dobrodelna fundacija Hertie (Gemeinnützige Hertie-Stiftung)
Dobrodelna fundacija Hertie je ena največjih zasebnih fundacij v Nemčiji. Glavna področja 
njenega dela so vzgoja za demokracijo, nevroznanost, evropska integracija ter združljivost 
poklica in družine. Pri tej fundaciji so zasnovali projekt Jugend debattiert, ki je potekal v Nem-
čiji, po njegovem zgledu pa je nastal projekt Jugend debattiert international. Za mednarodni 
projekt so na voljo njihovi koncepti, gradiva ter izkušnje.  www.ghst.de 

Center za šolstvo v tujini (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen)
Center za šolstvo v tujini nudi svetovanje o delu pri šolskem pouku nemščine v tujini. Po vsem 
svetu z osebjem in finančno podpira več kot 1200 šol, med katerimi je več kot 140 nemških šol  
v tujini, ki jih vodijo večinoma zasebni vlagatelji. Izvajanje in svetovanje pri projektu Jugend 
debattiert international na ravni šol ter eventualno na ravni mreže šol opravljajo napoteni 
strokovni svetovalci, svetovalci stroke ter programski učitelji Centra za šolstvo v tujini.  
 www.auslandsschulwesen.de 

Poleg tega projekt v sodelujočih državah podpirajo lokalni partnerji.  
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Dijakinje in dijake
Si dijak 1. do 4. letnika in se učiš nemščino na nivoju B2? Ali rad razpravljaš,  
se zanimaš za aktualne teme in bi se rad udeležil napetega tekmovanja?      

Pri projektu Jugend debattiert international se lahko naučiš:

 » vzeti si besedo in zagovarjati svoje stališče z argumenti
 » bolje prisluhniti drugim in jih upoštevati
 » soočati se z nasprotnimi mnenji in spore reševati jezikovno
 » brez treme prosto govoriti pred občinstvom

Poleg tega lahko pridobiš:

 » globok vpogled v napete in aktualne teme iz politike in družbe
 » udeležbo na debatnem krožku s profesionalnim trenerjem 
 » kontakte zainteresiranih in angažiranih mladih iz tvoje regije, tvoje države,  
Nemčije ter srednje in vzhodne Evrope

Za učitelje in šole
Pri projektu Jugend debattiert international ne pridobijo samo šolarji, temveč tudi udeleženi 
učitelji ter njihove šole.   

Ponujamo Vam: 

 » privlačno metodično orodje za pouk nemščine, ki je usmerjen k razvijanju izbranih 
kompetenc
 » instrument za aktivno vključevanje šolark in šolarjev v pouk
 » izpopolnjevanje razpravljanja v nemškem jeziku za učitelje, možnost vključevanja projekta  
v pouk in ocenjevanja uspešnosti razpravljalcev
 » kontakte in možnost izmenjave s kolegicami in kolegi iz Vaše države in devetih drugih 
srednje- in vzhodnoevropskih držav
 » mreženje, ustvarjanje profilov in nove spodbude za šolo preko vključitve v mrežo projekta 
Jugend debattiert international

O projektu
Jugend debattiert international (Mladina razpravlja mednarodno) je tekmovanje za šolarje  
v nemškem jeziku, ki poteka v desetih državah srednje in vzhodne Evrope: Estoniji, Latviji, 
Litvi, na Poljskem, v Rusiji, na Slovaškem, v Sloveniji, na Češkem, v Ukrajini in na Madžarskem. 
Od leta 2005 se ga je udeležilo več kot 20.000 šolarjev.

Jugend debattiert international spodbuja mlade h kritičnemu soočanju s politično in 
družbeno relevantnimi temami. S tem projekt prispeva k političnemu izobraževanju  
v srednji in vzhodni Evropi ter krepi razpravo kot medij demokratičnega reševanja sporov. 
Razpravljanje v nemškem jeziku izboljšuje jezikovno znanje udeležencev in jih aktivno 
vključuje v pouk. Mednarodno srečanje mladih prispeva k razumevanju med narodi.

Jugend debattiert international je projekt Goethe-Instituta, fundacije „Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft“ („Spomin, odgovornost in prihodnost“), Dobrodelne fundacije 
Hertie (Gemeinnützige Hertie-Stiftung) in Centra za šolstvo v tujini (Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen).

„ Projekta Jdi sem se udeležil, ker me 
debata spremlja že iz osnovne šole. Ideja, 
da bi vse skupaj poskusil še v nemščini, 
pa je bila zelo zanimiva. Poleg tega sem 
eno leto prej kot prejemnik mednarodne 
štipendije imel možnost preživeti 
en mesec v Nemčiji, kjer sem lahko 
preizkusil format Jugend debattiert in 
debatiral z ostalimi dijaki iz vsega sveta.“ 
GREGA FERENC, LENDAVA, SLOVENIJA  

Kontakt
Projektbüro Jugend debattiert international
Goethe-Institut Prag
Masarykovo nábřeží 32
CZ-110 00 Praha

Telefon +420 221 962 224
jdi@prag.goethe.org

www.jugend-debattiert.eu
www.facebook.com/JugendDebattiertInternational 
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