
KONKURRANSE 

INTERNASJONAL TYSKOLYMPIADE 

Vi gleder oss over å kunne ønske Den internasjonale tyskolympiaden velkommen til Norge for første 
gang. Goethe-Institut i Oslo kan sende to ungdomsskoleelever, født mellom 1997 og 2002, til finalen 
som finner sted i Berlin fra 17. – 30. juli 2016. Der vil 65 land fra hele verden delta. Den internasjonale 
tyskolympiaden er den største konkurransen innen tysk språk og fremmer møter mellom ungdommer 
fra hele verden som har til felles at de lærer tysk. Under olympiaden kan de få nye venner og et stort 
internasjonalt nettverk. 
 
Hvordan kan du delta? 
 
For å delta i den innledende runden på Goethe-Institut i Oslo den 22.04.2016, ber vi deg lage en video 
på to til tre minutter. Følgende spørsmål må besvares: 

 Hvem er du? 
 Hvorfor lærer du tysk? 
 Hvorfor ønsker du å delta i Den internasjonale tyskolympiaden? 
 Hva liker du å gjøre på fritiden? 
 Hva knytter Norge og Tyskland sammen? 
 Hva er ditt favorittord på tysk og hvorfor? 

 
Rammebetingelser: 

 Du er elev ved en norsk skole. 
 Du lærer tysk på nivå Tysk II eller Tysk III. 
 Videoen din varer i maks. 3 minutter. 
 Bare én video per elev er tillatt. 
 Alle spørsmålene må besvares på tysk. 
 Det settes ingen grenser for din kreativitet. 

 
Merk: Skoleelever som har tilbrakt mer enn 6 måneder i et tyskspråklig land, kan IKKE delta i 
konkurransen. 
 
Innleveringsfrist: søndag 06.03.2016 
 
Last opp videoen på Youtube og send linken innen søndag 06.03.2016 til: sprak@oslo.goethe.org 

I tillegg til linken trenger vi følgende informasjon om deg: 

 Ditt for- og etternavn 
 Din fødselsdato 
 Din e-postadresse 
 Navnet på skolen din 
 Navnet på tysklæreren din 
 E-postadressen til tysklæreren din 

 
Mer informasjon om Den internasjonale tyskolympiaden (Internationale Deutscholympiade, IDO) i 
Berlin finner du her. 
 
 
Lykke til! 
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