I.Seipule

Latvijas skolēni piedalījās Starptautiskajā vācu valodas
olimpiādē

No 17.jūlija līdz 30.jūlijam Vācijas galvaspilsētā Berlīnē notika
5.Starptautiskā vācu valodas olimpiāde, uz kuru bija ieradušies 125
dalībnieki no 64 valstīm, pārstāvot gan Eiropu un Āziju, gan Ameriku un
Āfriku, gan Austrāliju un Okeāniju. No Latvijas uz Berlīni devās divi
skolēni – valsts vācu valodas 46.olimpiādes 10.-12.klasei uzvarētāji
Katrīna Barševska (Daugavpils Valsts ģimnāzija, skolotāja Olga Osipova)
un Pāvels Hluško (J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola, skolotāja
Andrea Stritz).
Starptautiskās vācu valodas olimpiādes notiek reizi divos gados.
Olimpiādes mērķis ir motivēt jauniešus vācu valodas apguvei un atvērt
viņiem plašāk durvis uz vācu zinātni, kultūru un ekonomiku. Olimpiādes
iniciatori un organizatori ir Gētes institūts un Starptautiskā Vācu valodas
skolotāju asociācija, tai ir arī ļoti plašs atbalstītāju loks.
Labākie vācu valodas pratēji Berlīnē sacentās trijos Eiropas valodu
prasmes līmeņos - A2, B1, B2. Priecē, ka abi Latvijas pārstāvji ieguva
tiesības startēt augstākajā šajā olimpiādē pārbaudāmajā – B2 – līmenī.

Spraigajās sacensības gandrīz divu nedēļu garumā bija jāveic dažādi
uzdevumi gan individuāli, gan daudznacionālās grupās. Veicot
uzdevumus, bija nepieciešams demonstrēt ne tikai izcilas vācu valodas
zināšanas, bet arī radošumu, spēju strādāt komandā, sadarboties grupā,
kritisko domāšanu, kā arī apliecināt citas 21. gadsimta kompetences. Šo
divu nedēļu laikā jauniešiem bija nodrošināta arī bagāta, daudzveidīga
un interesanta programma – gan izglītojošas nodarbības, ekskursijas pa
Berlīni un uz Potsdamu, dažādu kultūras pasākumu apmeklēšana un citas
aktivitātes.
Olimpiādes dalībniekus pavadošajiem skolotājiem notika profesionālās
pilnveides kursi, kuri piedāvāja patiešām daudzveidīgu un aktuālu saturu
valsts mācībā, metodikā un didaktikā.

Olimpiādes dalībnieku sveikšana un apbalvošana tika organizēta Vācijas
Ārlietu ministrijā. Katrā no trijām grupām tika piešķirtas tikai trīs vietas –
viena pirmā, viena otrā un viena trešā vieta, tātad – no 125 dalībniekiem
īpaši apbalvoja tikai deviņus. Visi pārējie, protams, arī tika atzīmēti un
sirsnīgi sveikti. Tā kā olimpiādes moto bija “Dabei sein!” (“Būt klāt,
piedalīties!”), tad tālākās vietas vairs netika darītas zināmas. Taču droši
apgalvot, ka abi Latvijas pārstāvji – Katrīna un Pāvels – startēja ļoti labi,
godam pārstāvot mūsu valsti šajā vērienīgajā starptautiskajā pasākumā.

Liels paldies Gētes institūtam Rīgā, personīgi institūta direktoram Arnem
Šneideram (Arne Schneider), Valodas nodaļas vadītājam Mihaelam
Haukem (Michael Hauke) un Izglītības kooperācijas nodaļas lietvedei
Sandrai Saidai-Šainai par atbalstu un sniegto finansiālo palīdzību, pilnībā
sedzot visas ar Latvijas delegācijas piedalīšanos saistītās izmaksas.
Paldies arī VISC mācību priekšmetu olimpiāžu organizatorei Agnesei
Mīļajai par ieinteresētību un atsaucību dažādu ar olimpiādes norisi
saistītu jautājumu risināšanā.

