KOMPETENCER – INTERAKTION – FORSTÅELSE
KOMPETENZEN – INTERAKTION – VERSTÄNDNIS

Invitation til dansk-tysk „Sprogolympiade“
25. november 2016, kl. 11.00 – 16.00
Inselschule Fehmarn, Kantstraße 1, 23743 Burg auf Fehmarn
kultKIT-projektet arrangerer en sprogolympiade for danske og tyske elever i 6
klasse. Under mottoet „lyst til nabosprog“ inviterer vi omkring 200 elever for at
dyste i deres sproglige færdigheder i forskellige opgaver og lege som har til
formål at styrke elevernes interkulturelle kompetencer både på dansk (tyske
elever) og tysk (danske elever).
Hvad er kultKIT?
kultKIT er et EU-projekt som har til formål at fremme den sproglige og kulturelle forståelse mellem Danmark og Tyskland. Bag projektnavnet gemmer sig ordene Kultur, Kompetencer, Interaktion og ForsTåelse – og netop dette ønsker
vi at fremme ved at invitere elever fra Femern Bælt-regionen til et arrangement, hvor de vil interagere med andre elever fra den dansk-tyske grænseregion. I sprogolympiadens forskellige discipliner vil eleverne aktivt arbejde med at
forbedre deres sproglige kompetencer og kulturelle forståelse.
Hvem kan deltage?
Omkring 200 elever (12-13 år) fra i alt 8 skoler mellem Lübeck og Næstved vil
deltage i sprogolympiaden. kultKIT inviterer 1 klasse fra hver kultKIT-partner:
Kommunerne Næstved, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg på dansk side
og Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Hansestadt Lübeck und Stadt Fehmarn på tysk
side. De danske elever skal have tysk og de tyske elever dansk som fag i skolen.
Hvad skal du gøre?
Send en ansøgning om deltagelse i sprogolympiaden til info@kultkit.eu senest
d. 20.06.2016, men gerne så hurtigt som muligt, da ”først til mølle” princippet
gælder ved valg af klasser. I vil modtage svar inden sommerferien.
Hvad indeholder deltagelsen?
Det er gratis at deltage. I bliver hentet med bus på jeres skole og kørt tilbage
fra Femern samme dag. kultKIT sørger for et spændende program og byder på
frokost, drikkevarer og en let måltid inden hjemrejsen.
Hvad bør medbringes?
kultKIT stiller udstyr og forplejning til rådighed. Eleverne medbringer: nysgerrighed og godt humør (husk evt. drikkevarer og lidt forplejning til rejsen).

Program
11.00

Velkomst i kantinen i Inselschule
„Warm up“ og opdeling af eleverne i dansk-tyske grupper (à 15
personen)

11.45

Fælles frokost

12.30

Sprogolympiade

15.00

Resultatpræsentationer, kåring af vindere og afsked

15.45

Hjemrejse

Vi glæder os til jeres ansøgning!
Bedste hilsner
Erla Hallsteinsdóttir, Projektleder kultKIT
mail: ehall@naestved.dk, tlf. 23466032
www.kultkit.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ansøgning om deltagelse i kultKIT-sprogolympiade:
Vi ønsker at deltage i kultKIT-sprogolympiaden som finder sted i Inselschule
Fehmarn d. 25. november 2016:
Skolens navn: _____________________________________________
Skolens adresse:_____________________________________________
Klasse: 6 ___
Antal elever: ___ deraf drenge: ___ piger: ___
Navn, telefon og mail tysklærer eller kontaktperson:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------Sted, dato, underskrift, stempel

