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DM i Sprog 2014
Fredag d. 28. november sidste år var
festsalen på Gl. Hellerup Gymnasium i København pyntet op med
balloner og tyske, franske og spanske
flag, og en masse forventningsfulde
unge mennesker fyldte salen ud til
sidste plads. De var kommet fra hele
landet for at dyste om hvilken skole
og hvilket gymnasium der kunne
kalde sig danmarksmester 2014 i tysk
og fransk og for gymnasiets vedkommende også i spansk. De mange
unge og deres lærere kom fra de fem
skoler i hver kategori som havde
kæmpet sig frem til finalerne.
Forud var gået en periode i efteråret hvor en masse tysk-, fransk- og
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spanskelever havde besvaret onlinespørgsmål inden for områderne ordforråd, grammatik og kultur/
samfund. For grundskolernes vedkommende deltog ikke mindre end
277 elever i tysk og 231 elever i
fransk! Her var niveauet i tysk og
fransk sat til A2 i den fælles europæiske referenceramme, men det var op
til lærerne at beslutte om deres hold
skulle deltage uanset klassetrin. Onlinespørgsmålene var forskellige fra
elev til elev og kom i tilfældig rækkefølge. Eleverne havde 45 minutter til
uden hjælpemidler at svare på
spørgsmålene under lærerens opsyn.
De fem bedst scorende skoler i hvert
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sprog kvalificerede sig til finalerne. I
tysk blev det Bangbostrand Skole,
Brobyskolen, Esbjerg Realskole,
Lærkeskolen og Nærum Skole, og i
fransk blev det Copenhagen International School, Katrinebjergskolen,
Marie Mørks Skole, Rygårds Skole
og Skovvangskolen.
Til finalestævnet havde de kvalificerede skoler lov til at have et mindre
antal supportere og deres lærer med.
Kl. 10.00 var alle samlet i festsalen
hvor der blev budt velkommen, og så
kunne semifinalerne gå i gang. I de
to lokaler hvor semifinalerne i henholdsvis tysk og fransk fandt sted, var
der propfyldt, og stemningen dirrede
fortættet. Hvert hold havde to deltagere, men kunne efter særlige regler
få hjælp fra en af de medfølgende
supportere. I begge sprog var der udpeget en jury, og her var Sproglærerforeningen repræsenteret i dem begge
med Eleonora Duarte fra Tysk Fagudvalg i den tyske jury og overtegnede i den franske. Opgaverne faldt i
tre runder med hver sit spil – rebus
(danne et ord ud fra bogstaver i en
række af fire billeder), memory
(huske otte ord efter i få sekunder at
have set otte billeder) og ordpuslespil
(danne en korrekt sætning med løsrevne sætningsdele). Spillereglerne
og pointtællingen var noget komplicerede, så det var ikke kun de konkurrerende elever der svedte; det
gjorde både jurymedlemmerne og de
hjælpende elever fra Gl. Hellerup
Gymnasium også. Men semifinalerne blev udkæmpet og to finalister
fundet – i tysk Lærkeskolen og
Nærum Skole og i fransk Copenhagen International School og Rygårds
Skole.
Efter en frokostsandwich til alle
deltagere i gymnasiets kantine var
det tid til finalerne. De blev afviklet i
festsalen. Dygtige elever fra Gl. Hellerup Gymnasium styrede med sikker hånd og godt entertainertalent

