
 

IX. mezinárodní finále projektu Jugend debattiert international v Rize  
 

Iva Lambová z Brna a František Posolda z Prahy 
reprezentují Českou republiku na mezinárodním 
finálovém týdnu  soutěže Jugend debattiert international 
v Rize  
 

Od 19. do 23. října 2015 se nejlepší mladí debatéři z  Česka, Estonska, Litvy, 

Lotyšska, Maďarska, Polska, Ruska a Ukrajiny zúčastní mezinárodního 

finálového týdne v Rize, kde se rozhodne o mezinárodním vítězi soutěže.  

V lotyšské metropoli účastníky čeká profesionální debatní trénink, bohatý 

doprovodný program a hlavně napínavé debaty na aktuální témata. Studenti, 

kteří v kvalifikačních kolech a semifinále předvedou nejlepší výkony, se 23. října 

v Lotyšské národní knihovně zúčastní finálové debaty, jejíž téma bude 

zveřejněno v druhé polovině září.  
 
Mezinárodní finálový týden je každoročním vyvrcholením soutěže, které 

předcházejí měsíce příprav. Techniku debatování si studenti osvojují ve výuce 

němčiny. V několika vyřazovacích kolech na školní, regionální a celostátní úrovni 

se prosadí ti nejlepší z nich. Polemický styl a ostré lokty se zde ale neuplatní. V 

projektu Jugend debattiert international porota kladně hodnotí dobrou znalost 

tématiky, sílu argumentů a především schopnost naslouchat ostatním debatérům 

a reagovat na ně – to vše v zájmu společného vyjasnění problému.  

  

Srdečně Vás zveme k účasti na finálovém týdnu, kde se o debatních schopnostech 

mladých lidí můžete přesvědčit sami. 

 

Projekt Jugend debattiert international (Mezinárodní debaty mládeže) se koná od 

roku 2005 na středních školách v osmi zemích střední a východní Evropy,  

zaměřuje se na lidská práva a jejich historické souvislosti. Projekt vyzdvihuje roli 

debaty jako prostředku demokratického řešení konfliktů a přispívá k porozumění 

mezi národy. V rámci podpory výuky němčiny ve zúčastněných zemích a 

bilaterálních kulturních vztahů se soutěž koná v německém jazyce. 

 

Jugend debattiert international je společný projekt Goethe-Institutu, Nadace 

„Vzpomínka, zodpovědnost a budoucnost“, Obecně prospěšné nadace Hertie a 

německé Centrály pro zahraniční školství. 

 
 
 

Další informace k projektu  Jugend debattiert international:  

• německy: www.jugend-debattiert.eu  

• česky: www.goethe.de/praha/jdi  

• video: www.youtube.com/watch?v=ggbJoQ6A9QA  

• facebook: www.facebook.com/JugendDebattiertInternational 
 

 

 
 

Pozvánka pro 
média 

 
IX. mezinárodní finále 

Jugend debattiert international 
 

19. – 23. října 2015 
 

19.10.15  zahájení  

20.10.15 trénink pro 
debatéry a školení 
porotce 

21.10.15 mezinárodní 
kvalifikace 

22.10.15 mezinárodní 
semifinále 

23.10.15 mezinárodní finále 

 
 

Další materiály a 
fotodokumentaci Vám rádi 
poskytneme. 

 

 
Kontakt: 
 
Daniel Vodrážka 
koordinátor projektu v Česku  
Goethe-Institut Praha 
Tel.: +420 221 962 299 
daniel.vodrazka@prag.goethe.org   
 
Tatyana Synková 
Jdi – média a veřejnost  
Goethe-Institut Praha 
Tel.: +420 221 962 224  
jdipresse@prag.goethe.org 

 

 
  


