Tydzień Kultury Niemieckiej w „Granatowym Gimnazjum”
W dniach 23. – 27. 09.2013r uczniowie Gimnazjum nr 3 im. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Ełku uczestniczyli w projekcie dofinansowanym przez Samorząd Miasta Ełku
„Niemcy w moich oczach”.
Głównym celem tego przedsięwzięcia było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat kraju
naszego sąsiedniego sąsiada – Niemiec. Projekt propagował poznanie skarbów dziedzictwa
narodowego naszego zachodniego sąsiada, rozwinął twórcze myślenie wśród młodzieży i
pobudził do zainteresowania kulturą i historią tego kraju. W tym czasie uczniowie zdobyli i
przygotowali informacje dotyczące głównych miast niemieckich, sławnych ludzi, pisarzy,
zespołów muzycznych, ważnych wydarzeń historycznych. Powstały bardzo ciekawe prace,
a poprzez pracę w zespołach uczniowie mieli możliwość pracować metodą projektu i wdrażać
tę metodę pracy na lekcjach.
Chętni uczniowie wzięli udział w Quizie z wiedzy o Niemczech.
W celu propagowania poznania skarbów dziedzictwa narodowego Niemiec odbyła się
wycieczka autokarowa na cmentarze żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w
Bartoszach i Talusach. Uczniowie mieli też możliwość obejrzenia galerii historycznych
fotografii Ełku z początku XX wieku oraz innych eksponatów znajdujących się w Wieży
Ciśnień.
W bibliotece szkolnej zostały wyeksponowane książki w niemieckim wydaniu, m.in. bajki
Braci Grimm, leksykony, powieści młodzieżowe i historyczne oraz czasopisma. Uczniowie
mieli możliwość bliższego zapoznania się z literaturą niemieckojęzyczną.
Dnia 26 września gimnazjaliści świętowali Europejski Dzień Języków. O tym, ze warto
poznawać języki obce, nie trzeba było ich przekonywać. Dobra znajomość języków jest
potrzebna nie tylko na egzamin gimnazjalny, ale przede wszystkim w życiu codziennym. To
wręcz niezbędne, bo dziś młodzież spotyka się z przyjaciółmi innych krajów, wyjeżdża na
zagraniczne wakacje, coraz więcej obcokrajowców przyjeżdża do Polski.
Uczniowie w tym dniu ubrani byli w barwy różnych państw europejskich. Widać było duże
zaangażowanie uczniów, aby ten dzień był inny. Na twarzach wielu z nich pojawiły się
wymalowane flagi. Niektórzy mieli bardzo pomysłowe przebrania. Bardzo ciekawie
zaprezentowali się uczniowie w krótkiej formie teatralnej w języku niemieckim.
Tydzień Kultury Niemieckiej zakończył się udziałem naszej młodzieży w Międzyszkolnym
Pikniku Angielsko – Niemieckim zorganizowanym przez Gimnazjum nr 4 w Ełku, który
odbył się w Centrum Edukacji Ekologicznej oraz nagrodzeniem najbardziej zaangażowanych
uczestników.
Nauczycielki języka niemieckiego

