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DEUTSCH GEMEINSAM – TYSK I FELLESSKAP

Tyskkonkurranse ved norske videregående skoler
Den tyske, den østerrikske og den sveitsiske ambassaden, Goethe-Institut Norge samt
Fremmedspråksenteret ønsker å invitere elever som lærer tysk som fremmedspråk ved en norsk skole i
skoleåret 2019/2020 til å delta i språkkonkurransen
"Deutsch gemeinsam – tysk i fellesskap"
Vi har gjennomført denne konkurransen de siste skoleårene og fått inn veldig gode bidrag som ble
belønnet med flotte premier.
Hvem kan delta?
Elever ved norske videregående skole / studiespesialisering. Konkurransen er åpen for alle nivåer.
Både individuelt arbeid og gruppearbeid av opptil tre personer er mulig.
Hva er oppgaven?
Utforme et arbeid om temaet "kunstig intelligens": Enten det er hos Siri, på Facebook, under
netthandel eller i legevitenskapen, betydningen av kunstig intelligens har vokst markant, og kunstig
intelligens er blitt en del av hverdagen vår. På hvilke områder i livet ditt er den til stede? Hvordan vil
framtiden se ut? Gjør den livet lettere, eller finnes det risikoer? Ja – nei – kanskje …
Slipp kreativiteten løs – analogt og digitalt! Vi ser fram til dine personlige tanker og bidrag!
Hvilke formater kan brukes?
En tekst-, lyd- eller videopresentasjon (f.eks. et essay, en sketsj, et skuespill, en debatt, et foredrag, en
sang). Det innsendte bidraget skal være et selvstendig arbeid som gjenspeiler dine tyskkunnskaper, og
som ikke krenker noen opphavsrett. Det forventes ingen feilfrie bidrag. Maksimal varighet på lyd- og
videopresentasjoner skal ikke være mer enn 5 min.
Innsending
Påmelding og innsending av bidraget må skje innen 14.02.2020 via denne linken:
https://nettskjema.no/a/deutsch-gemeinsam-2020. Bidrag som er sendt inn etter fristen, kan ikke
vurderes.

Kåring av vinnerne
En jury med representanter fra den tyske, den østerrikske og den sveitsiske ambassaden, GoetheInstitut og Fremmedspråksenteret vurderer de innsendte bidragene og kårer vinnerne. Juryen vil bl.a.
ta hensyn til hvor lenge elevene har lært tysk.

Premier
Som tidligere år venter det flotte premier. Hovedpremiene vil bli overrakt under en høytidelig
seremoni i Oslo.

Vi takker våre sponsorer og samarbeidspartnere:

