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Latvijas skolēnu dalība
starptautiskajā vācu valodas olimpiādē
No 1.-14.jūlijam Vācijā, Frankfurtē pie Mainas, notika 3.starptautiskā vācu valodas
olimpiāde, kurā piedalījās 100 jaunieši no 50 pasaules valstīm, pārstāvot gan Eiropu un
Āziju, gan Ameriku, Āfriku un Jaunzēlandi. No Latvijas šajā olimpiādē piedalījās Kristīne
Kārkliņa (Valmieras Valsts ģimnāzija, skolotāji Anita Lutere un Jens Grabowski) un
Matīss Lazdāns (Daugavpils 12.vidusskola, skolotāja Veslava Maļina).
Starptautisko vācu valodas olimpiādi organizēja Gētes institūts sadarbībā ar
Starptautisko Vācu valodas skolotāju asociāciju. Olimpiādes moto bija "MitDeutsch
schneller, höher, weiter!"un "Dabeiseinistalles!" ("Ar vācu valodu ātrāk, augstāk, tālāk!"
un "Galvenais ir piedalīties!"). Šīs nedaudz pārfrazētās olimpiskās pamatidejas šoreiz
raksturoja augstākā līmeņa svētkus vācu valodai, kur ikviens to dalībnieks un visi kopā
godīgā un draudzīgā cīņā tiecās uzrādīt savu labāko sniegumu.
Olimpiāde noritēja trijos Eiropas valodu prasmes līmeņos - A2, B2, C1, kuri katram
no dalībniekiem tika noteikti ar dažādu testu palīdzību. Priecē, ka pēc testu rezultātu
apkopošanas abi Latvijas pārstāvji ieguva tiesības startēt augstajā C1 līmenī.
Tālākā sacensība sastāvēja no trīs apjomīgu uzdevumu blokiem, kuri bija jāveic gan
individuāli, gan multinacionālas grupas sastāvā:
sienas avīzes izveide (individuāli), kur katram dalībniekam bija jāapliecina savas
valodas, radošās un analītiskās spējas, aprakstot un reflektējot dažādus aspektus par
vēroto Frankfurtē salīdzinājumā ar savu valsti, kā arī to visu saistoši noformējot;
prezentācijas sagatavošana un tās demonstrēšana žūrijai un publikai par kādu
iepriekš izlozētu aktuālu mūsdienu tēmu (grupā, kura sastāvēja no četriem dažādu
valstu pārstāvjiem), kur jauniešiem bija jāparāda ne tikai iespējami brīva vācu
valodas pārvaldīšana, erudīcija un kreativitāte, bet arī komandas darba prasmes, pie
tam - saglabājot arī savu individualitāti;
konkurss-viktorīna (arī četru dažādu valstu pārstāvju grupās), kurā bez iepriekšējas
sagatavošanās pēc kāda daiļdarba nolasīšanas vajadzēja diskutēt par saklausītajām
problēmsituācijām, iespējami ātri, precīzi un konkrēti tās aprakstot Vācijā
pazīstamajam māksliniekam karikatūristam Reinhardam Mihlam (Reinhard Michl),
kurš dzirdēto tūlīt attēloja uz plakāta. Veicot šo uzdevumu, atkal bija nepieciešams
demonstrēt iespējami labas vācu valodas zināšanas, kā arī radošumu, atjautību un
prasmi strādāt komandā, lai spētu sasniegt kopīgu mērķi.

Pēc žūrijas komisijas rūpīgas un detalizētas visu dalībnieku snieguma izvērtēšanas
olimpiādes noslēgumā ar vērtīgām balvām tika apbalvoti tikai trīs paši labākie katrā no
iepriekš noteiktajiem valodas līmeņiem. Lai arī mūsu valsts jaunieši Kristīne Kārkliņa un
Matīss Lazdāns visizcilāko trijniekā neiekļuva, droši var apgalvot, ka viņi uzrādīja ļoti
labu sniegumu un godam pārstāvēja Latviju šajā starptautiskajā pasākumā, izpelnoties arī
olimpiādes organizatoru un atbalstītāju atzinību un simpātijas.
Olimpiādes mērķis jau nebija tikai un vienīgi noteikt uzvarētājus, bet arī iegūt jaunu
pieredzi un draugus, iepazīt dzīvi Vācijā, mācīties kopā un vienam no otra, veicināt
izpratni par citādo un atšķirīgo, būt tolerantiem. Tāpēc šo divu nedēļu laikā jauniešiem bija
nodrošināta arī bagāta, daudzveidīga un interesanta izglītojoša un kultūras programma,
piemēram, pieņemšana pie Frankfurtes mēra pilsētas vēsturiskajā rātsnamā "Römer",
Frankfurtes vakars ar dažādu ievērojamu cilvēku piedalīšanos, brāļu Grimmu pasaku
izstādes atklāšana, dalībvalstu prezentāciju vakari, ekskursijas uz Heidelbergu un
Zālburgu, brauciens ar kuģi pa Mainu, tikšanās ar Deutsche Welle pārstāvjiem un
telenoveles"Jojo sucht das Glück" galveno lomu atveidotājiem,Berlīnes grupu"A-CapellaBandmuSix" un"StampingFeet" uzstāšanās, piedalīšanās frisbija spēlē un vēl daudzas citas
aktivitātes.
Paralēli olimpiādei notika arī profesionālās pilnveides kursi visu valstu olimpiādes
dalībniekus pavadošajiem skolotājiem.
Liels paldies Gētes institūtam Rīgā, personīgi Valodas nodaļas vadītājam Raineram
Būcam(Rainer Buhtz) par atbalstu un sniegto finansiālo palīdzību, pilnībā sedzot visas ar
Latvijas delegācijas piedalīšanos saistītās izmaksas.
Vairāk par olimpiādi:
http://www.goethe.de/lhr/dlv/d12/deindex.htm?wt_sc=ido_2012

