
 

Международни младежки дебати 
 

Демократичните държави се нуждаят от граждани, които поставят критични въпроси, 

изразяват своето мнение, но и умеят да изслушват другите и да се отнасят към техните 

възгледи справедливо и безпристрастно. Международни младежки дебати тренира тези 

основни умения като единственото международно състезание за дебати на немски език за 

ученици в Централна и Източна Европа. 

 

Идеята 

Международни младежки дебати дава своя принос в това младите хора от Централна и 

Източна Европа да се научат да изразяват своето мнение и становища компетентно и 

убедително на немски като чужд език. Проектът подпомага дебатирането като средство за 

демократичен диалог и насърчава активното многоезичие в Европа. Предмет на 

състезанието е дебатирането на немски език по теми от областта на училищното ежедневие, 

гражданските и човешки права, история и Европа. Занимавайки се критично с тези теми от 

политическо и обществено значение Международни младежки дебати допринася за 

политическото образование в съответния регион.  

 

Обучение и състезание 

В началото на учениците предстои период от няколко месеца, в който те се подготвят за 

дебатирането по определена учебна програма и се занимават със съдържанието на важни 

теми. Следва фазата на състезанията, която започва с училищен и регионален кръг и води 

до полуфинал и финал. Класиралите се на първо и второ място от всяка страна достигат 

Международния финал, който се провежда всяка година през есента в една от участващите 

страни. 

 

Дебатът 

Четири ученика – съответно двама ЗА и двама ПРОТИВ – дебатират общо 24 минути на 

немски език по важни обществено-политически въпроси. Форматът на дебата е точно 

определен: в началото всеки дебатиращ има две минути време да се изкаже, без да бъде 

прекъсван, след това следва 12 минутно свободно говорене и накрая всеки участник има 

една минута време за заключителни думи в светлината на проведения дебат.  

 

Журито 

Дебатът се оценява от три до петчленно жури по четири критерия: познание по темата, 

умение за изразяване, способност за водене на разговор, убедителност. Познанията по 

немски език на дебатиращите не са включени в критериите на оценяването. Журито дава 

на всеки дебатиращ със своята оценка съвети за подобряване на резултатите. 

 

За учениците 
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Понастоящем около 2.500 ученика от над 150 училища в Беларус, България, Естония, 

Литва, Латвия, Полша, Русия, Словения, Словакия, Чехия, Украйна и Унгария участват в 

Международни младежки дебати. 

Чрез дебатирането на немски език учениците биват активно включени в учебния процес. 

Срещите с млади хора от различни страни допринасят за разбирателството между народите. 

Така не само Международният финал, но и дву- и тринационалните обучения за 

победителите предлагат на участниците възможността да разискват теми, простиращи се 

извън границите на тяхната страна. 

 

Партньори и спомоществователи 

Международни младежки дебати е проект на Гьоте-институт, фондацията „Спомен, 

отговорност и бъдеще“, Общополезната фондация Херти и Централата за училищно дело в 

чужбина. Oсвен това Международни младежки дебати се подпомага от спомоществователи 

в съответната страна. 

 

Международни младежки дебати в мрежата  

Уебстраница: www.jugend-debattiert.eu/balgarski  

Facebook: www.facebook.com/JugendDebattiertInternational    

YouTube: www.youtube.com/JugendDebattiertInt    

Уебстраница на Младежки дебати в Германия: www.jugend-debattiert.de   
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