SIARAN PERS
Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Nasional: Siswa berkompetisi
dalam putaran final
Dua siswa terbaik akan mewakili Indonesia pada Olimpiade
Bahasa Jerman Internasional
Pada putaran final Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Nasional di GoetheInstitut Indonesien di Jakarta, tanggal 29-30 Januari 2020, siswa SMA harus
membuktikan kemampuan mereka berbahasa Jerman. Ke-74 finalis dari 27
provinsi Indonesia akan berlomba memperoleh beasiswa dan kesempatan
berkunjung ke Jerman.
Setiap tahun sejak 2008, Goethe-Institut Indonesien menyelenggarakan dan
menjadi tuan rumah Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Nasional dalam kerja
sama dengan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia (IGBJI) dan dengan
dukungan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Indonesia. Kompetisi ini
diadakan setiap tahun untuk mempromosikan bahasa Jerman di Indonesia serta
mendorong siswa SMA menunjukkan kemampuan mereka berbahasa Jerman.
Pada tahun ini, para finalis yang berusia 15 hingga 17 tahun akan menjalani
ujian keterampilan menulis, mendengarkan, membaca, dan berbicara dalam
lomba yang berlangsung dua hari. Para finalis telah berhasil melampaui babak
penyisihan pada bulan Oktober dan November tahun lalu. Lebih dari 1.000
siswa di seluruh Nusantara mengambil bagian dalam proses seleksi.
Dalam kompetisi ini, para peserta harus memperlihatkan kemampuan mereka
dalam memahami siaran radio, menyarikan informasi pokok dari artikel surat
kabar atau surat, dan mendiskusikan beragam topik.
Pemenang pertama dan kedua akan mendapat kesempatan berlomba dalam
Olimpiade Bahasa Jerman Internasional yang diadakan setiap dua tahun dan
berpartisipasi dalam kursus bahasa berdurasi tiga minggu di Jerman. Tahun ini,
Olimpiade Bahasa Jerman Internasional—lomba bahasa Jerman terbesar di
dunia—akan berlangsung di Dresden, Jerman, dari tanggal 26 Juli hingga 8
Agustus 2020. Setiap dua tahun sekali, 150 siswa SMA dari 75 negara
berkumpul di Jerman untuk mengikuti kompetisi ini.
Pemenang ketiga dan keempat akan terbang ke Jerman untuk tinggal bersama
keluarga setempat dan mengunjungi sekolah di sana guna memperkaya
pengetahuan mereka tentang budaya Jerman. Pemenang kelima dan keenam
akan menerima beasiswa mengikuti kursus remaja di Jerman.
Bagian Layanan untuk Guru Bahasa Jerman di Goethe-Institut Indonesien, yang
berfokus pada kerja sama pendidikan, mendorong pelajar Indonesia belajar
bahasa Jerman. “Belajar bahasa Jerman membuka banyak peluang. GoetheInstitut hendak mendukung lanskap pendidikan di Indonesia untuk membantu
menciptakan kesempatan bagi setiap siswa. Kami berharap ini akan mengilhami
para siswa untuk berupaya meraih prestasi dalam hidup mereka,” ujar Dr.
Raimond Selke, konsultan ahli bidang pengajaran bahasa Jerman pada bagian
Layanan untuk Guru Bahasa Jerman di Goethe-Institut Indonesien.
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Dr. Selke juga menekankan banyaknya peluang yang bisa tercipta dengan
menguasai bahasa Jerman, mulai dari kesempatan melanjutkan jenjang studi
hingga bekerja di Jerman, serta menempuh pelatihan kerja sambil
mendapatkan keterampilan profesional di lebih dari 100 bidang.
Putaran final Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Nasional menjadi forum bagi
guru dan pembelajar bahasa Jerman, tempat mereka dapat berkumpul dan
bertukar pengalaman dalam belajar bahasa Jerman. “Dengan berpartisipasi
dalam lomba yang adil dan terbuka ini, para guru dapat mengukur kemajuan
murid mereka. Hal ini memungkinkan guru bersikap kreatif dalam mencari cara
baru untuk mengajarkan bahasa Jerman, agar para siswa semakin terampil,”
kata Zulkarnain, guru bahasa Jerman pada SMA Ignatius Global School (IGS)
Palembang, Sumatra Selatan.
Bagian Layanan untuk Guru Bahasa Jerman di Goethe-Institut Indonesien
berkomitmen memperkuat pengajaran bahasa Jerman di Indonesia dengan
melatih guru bahasa Jerman sebagai multiplikator dan dengan
menyelenggarakan berbagai program budaya. Tujuan ini dicapai melalui kerja
sama dengan sejumlah asosiasi guru dan otoritas pendidikan Indonesia.
Perwakilan media diundang menghadiri upacara pemberian penghargaan
pada hari kedua acara ini, Kamis, 30 Januari 2020. Pendaftaran media dibuka
pukul 09.30 WIB.
Untuk detail lebih lanjut, silakan hubungi perwakilan kami sebagaimana
tercantum di bawah.
Waktu:
29-30 Januari 2020
Rabu, 29 Januari 2020, pukul 08.30-17.00 WIB
Kamis, 30 Januari 2020, pukul 08.00-13.30 WIB (upacara pemberian
penghargaan: 10.00-11.30 WIB)
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