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Силата на думите: ученици дебатираха 

приемането на еврото на националния финал на  

„Международни младежки дебати“ 2022 

 
Ученици от София, Стара Загора и Кърджали показаха реторичните си 

способности на националния финал на състезанието „Международни 

младежки дебати“ в София. Финалистите ще представят страната ни на 

международния финал в края на септември в Будапеща. 

 

 

 

„Особено важно в това състезание е, че човек не просто се учи да се 

представя добре на дебат по определен модел. По-скоро става дума за 

това, че след задълбочена подготовка и с малко усилия и труд човек 

може да установи по-добър контакт с обкръжението си, както и с 

непознати хора, и да отговаря ефективно на техните изказвания и 

аргументи в ежедневието, което е високо ценено в едно 

демократично общество“, споделя Веселин Горанов от 73 СУ 

„Владислав Граматик“, гр. София, по повод тазгодишния финал на 

„Международните младежки дебати в Централна, Източна Европа и 

Югоизточна Европа“. Заедно с още трима ученици от различни 

краища на България Веселин взе участие в националния финал на 

състезанието по реторика за младежи. 

 

Международните младежки дебати насърчават езиковото и 

политическо образование на учениците и ги подпомагат в 

личностното им развитие. В рамките на състезанието младежите 

разсъждават по различни обществени теми, защитават позициите си 

и показват реторичните си способности. По време на финалния дебат 

в България учениците обсъдиха на немски като чужд език актуален 

въпрос, който вече повече от година занимава правителствата по 

света: „Трябва ли да се въведе еврото в България?". Състезанието, 

което се проведе в залата на Гьоте-институт в София и бе излъчено 

на живо онлайн, премина при голям интерес от страна на ученици и 

учители от участващите в проекта 13 български училища и 

представители на немското посолство у нас. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Четиримата дебатьори – съответно  двама  ЗА  и  двама  ПРОТИВ – 

успепно доказаха реторическите си способности на финалния дебат и 

извоюваха следните места: 

 

1. Веселин Горанов, 73 СУ „Владислав Граматик“, гр. София 

2. Селен Али, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора 

3. Борислав Василев, 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин 

Гълъбов“, гр. София 

4. Елиф Махмуд, Езикова гимназия „Христо Ботев“, гр. Кърджали 

 

Първите двама финалисти, Веселин Горанов и Селен Али, ще 

представят България на Международния финал, кулминацията на 

състезанието по младежки дебати, в края на септември 2022 г. в 

Будапеща, където ще се борят за международна победа със студенти 

от 12 други страни от Централна, Източна и Югоизточна Европа. 

 

 

 

 
За проекта 

  

„Международни младежки дебати в Централна, Източна Европа и 

Югоизточна Европа“ е състезание за дебатиране за ученици, които 

изучават немски като чужд език. То дава своя принос за това младите хора 

да се научат да изразяват своите възгледи и становища компетентно и 

убедително на немски като чужд език. Проектът подпомага дебатирането 

като средство за демократичен диалог и насърчава активното многоезичие 

в Европа.  

 

Дебатира се по теми, свързани с училището, гражданските и човешките 

права или Европа. Понастоящем в състезанието участват ученици от 

училища в Беларус, България, Естония, Хърватия, Литва, Латвия, Полша, 

Румъния, Русия, Словения, Словакия, Чехия, Украйна и Унгария. От 2018 г. 

насам 12-18 български училища участват в състезанието. 
 

 

 

 

 
 

Можете да научавате редовно повече за програмата и събитията ни в нашите 

комуникационни канали: месечния ни бюлетин, уебсайта ни, Facebook и Instagram.  

 

За контакт:  

Калина Иванова, Връзки с обществеността, 00359 886 32 88 85, kalina.ivanova@goethe.de  
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