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S P R O S T A J
Studium Nauki Języków Obcych wraz z Centrum Kultury i Języka Niemieckiego po raz drugi na Uniwersytecie, a w rzeczywistości już po raz piąty, zorganizowały
konkurs języka niemieckiego pod hasłem „Finde dich in
deinem Deutsch zurecht” (= sprostaj w języku niemieckim zadanej sytuacji).
Uczestnikami konkursu było 14 osób występujących
w dwuosobowych zespołach. Konkurs odbył się 5 grudnia w SJO przy ul. Szafrana 10. Imprezę poprowadził –
oczywiście po niemiecku – student, a jury stanowiły trzy
lektorki j. niemieckiego.
Celem konkursu jest co roku zaktywizowanie studentów do podjęcia próby swobodnej wypowiedzi ustnej,
czyli do sprawdzenia się w sprawności językowej, która
(z tym, że tu w formie zabawy) w podobnej postaci
obowiązuje na ustnym egzaminie zdawanym celem
uzyskania certyfikatu z j. niemieckiego. Wydaje się, że
ten rodzaj „próby generalnej” jest potrzebny i sprawdził
się, skoro z roku na rok wzrasta liczba studentów pragnących podjąć to wyzwanie.
Konkurs składał się z 4 zadań. Za wykonanie pierwszego z nich zespół mógł uzyskać max. 5 pkt. I tak,
pierwsze zadanie w formie quizu wymagało nie tylko
znajomości języka, ale również wiedzy o niemieckojęzycznym obszarze językowym. Stan wiedzy ogólnej
uczestników był raczej zadowalający. Drugie zadanie
polegało na przygotowaniu dialogu do wylosowanego
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przez uczestników obrazka – scenki. Z tym również nie
było większych problemów. Bardzo ciekawe i dla
wszystkich nowe było zadanie trzecie. Po dwukrotnym
odsłuchaniu relacji z pewnego wydarzenia zadaniem
studentów było zilustrowanie w formie plakatu przedstawionej historii. To nowatorskie przedsięwzięcie
spodobało się wszystkim. Nieoczekiwanie okazało się,
że każdy student rysować potrafi ?!? (przynajmniej „po
niemiecku”). Ostatnim, czwartym zadaniem konkursu,
była wypowiedź na wylosowany temat, np. „Twoja noc
sylwestrowa w pociągu Orient-Express” lub „W domu,
bez towarzystwa i ze złamaną nogą ...”. I tu również
studenci wykazali się dużą kreatywnością.
Jury postawione zostało przed trudnym wyborem.
Pierwszym trzem zespołom (x 2 osoby) przyznano nagrody w postaci słowników polsko-niemieckich. Pozostali uczestnicy musieli zadowolić się nagrodami pocieszenia. Miły nastrój wieczoru dopełniła świąteczna dekoracja i garść słodyczy, tak dla uczestników, jak i dla
publiczności.
Konkurs przygotowały mgr Helena Garbowska, mgr
Krystyna Rećko, mgr Aneta Szymczak i mgr Krystyna
Kwaśnicka. Studentem prowadzącym konkurs był Aleksander Michlik. W zwycięskich zespołach zasiadali:
1. Izabela Jankowska i Grzegorz Dribczak
2. Marta Smolarek i Elzbieta Zagórska
3. Urszula Przewłodzka i Kornel Wita.

