POZNAJEMY NIEMIECKIE TRADYCJE ADWENTOWE
WOJEWÓDZKI KONKURS NA NIEMIECKI KALENDARZ ADWENTOWY

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów oraz ich nauczycieli do udziału
w wojewódzkim konkursie ,,Adventskalender” organizowanym dla wszystkich szkół na
Warmii i Mazurach. Konkurs jest w trzech kategoriach: dla szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół średnich. Wcześniej był to konkurs powiatowy a od trzech lat ma rangę konkursu
wojewódzkiego, w którym wielu uczniów zdobyło już nagrody i wyróżnienia. To już szósta
edycja naszego konkursu. Od trzech lat mamy Patronat Honorowy – Konsulatu Republiki
Federalnej Niemiec z Gdańska oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka
Niemieckiego w Olsztynie, Prezydent Miasta Elbląga.
Zachęcamy Państwa do udziału w tym konkursie. Wasi uczniowie z pewnością będą
zainteresowani

poznaniem

niemieckich

tradycji

oraz

wykonaniem

kalendarza

adwentowego. Jest to naprawdę fajny sposób uczenia. Prosimy też o nauczenie Waszej
młodzieży niemieckiej kolędy ,,Stille Nacht, heilige Nacht,”
Adventskalender jest bardzo miłą i starą tradycją niemiecką obchodzoną w okresie adwentu.
Od kilku lat organizujemy w naszym gimnazjum konkurs na niemiecki kalendarz adwentowy
i wiemy jak nasi uczniowie chętnie biorą w nim udział. Oprócz wiedzy typowo książkowej
nasza młodzież może w sposób niekonwencjonalny poznać tradycje naszych zachodnich
sąsiadów. Uczniowie wykonując samodzielnie kalendarze adwentowe mogą zdobyć nagrodę
jak również otrzymać bardzo dobrą ocenę. W ten sposób wzrasta ich motywacja

do nauki,

każdy ma szansę. A do tego świąteczny nastrój sprzyjający do poznawania oraz
porównywania adwentowych i bożonarodzeniowych tradycji państw niemieckojęzycznych
z naszymi. Wiemy z doświadczenia jak te tradycje sprzyjają lepszemu poznaniu naszej
młodzieży, jak również wzbogacają jej wiedzę.
W Niemczech dzieci otrzymują w pierwszą niedzielę adwentu kalendarze adwentowe
(Adventskalender) na ogół wykonane przez swoich rodziców czy też dziadków. Kalendarze
adwentowe mogą być wykonane z materiału, kartonu, drewna, dotyczą tematyki adwentu i
Bożego Narodzenia. Cechą charakterystyczną tych kalendarzy są również 24 ,,okienka,,24
,,drzwiczki,, 24 ,,rękawiczki,, 24 ,,skarpetki,, lub 24,,szufladki,, w których znajdują się np:
cukierki, czekoladki albo małe figurki związane z tradycją Bożego Narodzenia.
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Dla nastolatków lub młodzieży znajdują się w poszczególnych okienkach czy też
drzwiczkach, np. sentencje z Biblii, zwroty bądź słowa związane

ze świętami, karnawałem.

Mogą być też przysłowia. Okienka i drzwiczki są ponumerowane, od numeru 1 do 24. Numer
24 jest na największym okienku lub drzwiczkach. Według tradycji niemieckiej wolno
otworzyć każdego dnia adwentu tylko jedno okienko lub jedne drzwiczki z takim numerem,
który jest kolejnym dniem adwentu. W Polsce kalendarze adwentowe cieszą się coraz większą
popularnością, a pomysłowość w ich wykonaniu jest zaskakująca.

CELE KONKURSU:
- zapoznanie uczniów z niemieckimi tradycjami adwentowymi,
- zainteresowanie młodzieży kulturą Niemiec,
- rozwijanie kreatywności uczniów,
- rozwijanie zdolności manualnych uczniów,
- uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych,
- porównywanie tradycji niemieckich z tradycjami polskimi,
-pogłębienie wiedzy uczniów z historii Warmii i Mazur.

REGULAMIN KONKURSU
Uczestnicy wykonują samodzielnie lub w parach kalendarze adwentowe w dowolnej formie
plastycznej.
Poszczególne „okienka” lub ,,drzwiczki,, kalendarza powinny zawierać dowolne zwroty bądź
słowa w języku niemieckim, np. związane ze świętami Bożego Narodzenia, karnawałem,
powiedzenia i przysłowia, ewentualnie malutkie rysunki dotyczące Bożego Narodzenia
lub cukierki.
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Prace uczniów będą oceniane pod kątem ich pomysłowości

oraz zgodności kalendarza

adwentowego z tradycją niemiecką. Pamiętamy o odpowiedniej ilości ,,okienek”.
Z każdej szkoły można przesłać na nasz konkurs maksymalnie cztery kalendarze adwentowe.
Kalendarze mogą być wykonane w parach lub przez jednego ucznia.
Do dnia 20.11.2017r. roku prosimy o potwierdzenie ilu Państwa uczniów weźmie udział
w naszym konkursie, na E-Mail naszej szkoły: spsk.elblag@gmail.com
Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ chcemy pozyskać jak najwięcej nagród.
W razie jakiś pytań prosimy dzwonić do naszej szkoły lub do naszej germanistki – pani
Iwony Kawałkowskiej 505921677

Uczestnicy składają prace u swoich germanistów najpóźniej do dnia 20 listopada 2017.
Nauczyciele języka niemieckiego przekazują cztery najlepsze prace swoich uczniów do
Instytutu

Pedagogiczno

-Językowego,

Filologia

Germańska

w

Elblągu,

na

ul.

Czerniakowskiej 22 najpóźniej do dnia 20 listopada 2017. Liczy się data stempla
pocztowego, czyli kalendarz może być wysłany najpóźniej dnia 20 listopada 2017 r. Prace
można przesłać lub osobiście dostarczyć. Prosimy aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.
Każda praca powinna być podpisana ,,hasłem”. Hasło powinno mieć inicjały imienia i
nazwiska ucznia, jego wiek, skrót jego szkoły oraz jakieś wymyślone słówko. np.: Hasło dla
Jana Kowalskiego, który jest uczniem gimnazjum, ma 14 lat powinno być: – J.K-14 lat, Gim.
,,Stokrotka,,
Do pracy powinna być dołączona koperta z hasłem. Koperta ma być zaklejona, a w jej
wnętrzu mają być następujące dane: hasło ucznia, jego dokładne imię i nazwisko, wiek,
nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza, nazwisko jego nauczyciela oraz zgodę rodziców
lub opiekunów na udział ich dziecka w konkursie. Jeśli kalendarz będzie wykonany
w parach, to proszę również podać w kopercie dane drugiego ucznia oraz zgodę jego
rodziców lub opiekunów na udział ich dziecka w konkursie. Prosimy też o listę prac
wysłanych na konkurs, z podaną ilością prac i hasłami. Przyjęte są skróty dla szkół: szkoła
podstawowa - sp, gimnazjum - gim, szkoły średnie - p.gim
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Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
Od 9 lat do 12 lat:
Od 13 do 15 lat:
Od 16 do 19 lat.
Termin składania prac upływa dnia 20 listopada 2017r.
Z nadesłanych prac zostanie zorganizowana aukcja na rzecz chorych dzieci
z Państwa szkół. W poprzednich latach dzięki tej aukcji czterech ciężko chorych uczniów
oraz dwoje uczniów mających bardzo trudną sytuację materialną otrzymało przepiękną
pomoc od wszystkich autorów kalendarzy adwentowych. Mamy nadzieję, że nasz konkurs
oprócz dostarczenia wiedzy o niemieckiej tradycji, rozwijania kreatywności, przyniesie
uczestnikom też wielką radość w dzieleniu się z potrzebującymi rówieśnikami. Prosimy
o przygotowanie nazwisk Państwa Uczniów, którzy są chorzy albo w bardzo trudnej sytuacji.
Chcemy w ten sposób uwrażliwiać naszą młodzież na potrzeby innych.
Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i biorą udział w aukcji.
Prace zostaną ocenione przez kilkuosobowe jury, w skład którego zostaną powołani:
wykładowca i studenci z Instytutu Pedagogiczno-Językowego, Filologia Germańska
w Elblągu oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi
Elbląskiej.
Uczniowie nagrodzonych i wyróżnionych prac wraz ze swoimi nauczycielami zostaną
zaproszeni na uroczyste zakończenie dnia 07.12.2017r o godz. 11:30
Pedagogiczno-Językowym w Elblągu na ul. Czerniakowskiej 22.

w Instytucie
Uroczystą galę

wręczenia nagród i wyróżnień poprowadzą studenci, a nasi uczniowie przedstawią jasełka
oraz legendę po niemiecku, a studenci przedstawią jeszcze prezentacje niemieckich tradycji
adwentowo-bożonarodzeniowych.

Będzie

też

pyszne

ciasto

i

aukcja

kalendarzy

adwentowych.
Czekamy na prace Państwa uczniów.
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Organizatorzy konkursu:
Publiczne Gimnazjum SPSK - Pani dyrektor Małgorzata Rysicka
Szkoła Podstawowa SPSK – Pan dyrektor Tomasz Dłuszczakowski, Pani Iwona
Kawałkowska – nauczyciel języka niemieckiego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Pedagogiczno-Językowy, Filologia
Germańska - Pani dyrektor Ewa Leszczyńska
Współorganizatorzy i sponsorzy konkursu:
Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Elbląskiej - Pani przewodnicząca
Róża Kańkowska
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkól Katolickich w Częstochowie – Pani prezes Maria
Chodkiewicz
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie – Pan dyrektor Andrzej Marcinkiewicz
Rada Miasta w Elblągu – Pan przewodniczący Marek Pruszak
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu- Pani dyrektor Danuta
Oleksiak, Grażyna Rybicka- konsultant ds. regionalizmu, Jan Kruza- konsultant ds. języków
obcych
Departament Sportu i Edukacji w Elblągu – Pani dyrektor Małgorzata Sowicka
Goethe - Institut w Warszawie – Pani Patrycja Tajer
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