Немска езикова диплома
Езикова гимназия „Иван Вазов” е официално оторизирана 2010 година
от просветните министерства на България и Германия за работа по проекта
„Немска езикова диплома", издавана от Конфедерацията на министрите на
образованието в Германия. Училището ни е езиков център, който не само
осигурява на своите ученици от немските паралелки обучение, съобразено
с изискванията за получаване на Немска езикова диплома, но и
организира и провежда изпита на дванадесетокласниците на територията
на гимназията. Основното изискване, за да бъде едно училище включено в
тази програма, е поне два учебни предмета да се преподават на немски
език.
Първите носители на немска езикова диплома получават престижния
сертификат на 24. май 2011 година. Успеваемостта на допуснатите до
изпита е почти стопроцентова. Радва ни и убедителния брой на
издържалите изпита на ниво С1 от Европейската езикова рамка.
Обучението по немски език се води от делегирани от Германия
преподаватели съвместно с български колеги, като се покриват
българските образователни стандарти, наред с което се изпълняват и
изискванията за немска езикова диплома С1.
В 10., 11. и 12. клас се води интензивна и целенасочена подготовка по
компонентите на изпита DSD II. Обучението се извършва паралелно в
двете немски паралелки, като след десети клас се сформират три групи.
Критерий за успешно издържан изпит е решаване на минимум 75% от
поставените задачи.
Компоненти на изпита DSD II:
1.Писмен изпит от 3 части с продължителност 4 часа:
a) четене с разбиране;

б) слушане с разбиране;
в) текстова продукция по актуален проблем, състояща се от резюме,
анализ на диаграма и аргументативно съчинение по зададен проблем.
2. Устен изпит от 2 части с продължителност 20 минути
a) първа част - разговор с изпитната комисия по тема, зададена в
момента;
б) втора част - резюме и презентация по предварително подготвена
тема и разговор по нея с комисията.
По традиция всяка година с помощта на единадесетокласници през месец
ноември се провежда пробен устен изпит, който има за цел да представи на
дванадесетокласниците симулация на реалния изпит.
Положеният в училище писмен изпит (м. декември на 12. клас) се изпраща
за проверка в Германия, след което се провежда устен изпит пред комисия
от двама български преподаватели и председател от немска страна.
Немската езикова диплома DSD II (B2/C1) е сертификат за владеенето на
немски език на ниво В2 или С1 според общоевропейската езикова рамка степен, необходима за следване във висше учебно заведение в Германия и
Австрия.
Немската езикова диплома е и удостоверение за квалифицирано владеене
на езика при навлизане в професионалния живот - у нас и в чужбина.
Въвеждането на немската езикова диплома дава възможност за:
o
o
o
o

допълнителна квалификация на учителите по немски език
участие в ежегодни олимпиади и състезания по немски език
кандидатстване за стипендии в Германия за ученици и учители
набавяне на учебни помагала и материали
График за провеждане на изпит
за придобиване на Немска езикова диплома
Deutsches Sprachdiplom DSDII
2017/2018уч.г.

Писмен изпит- 28.11.2017г. от 09.00 часа
I.Компонент- Четене с тазбиране - 09.00ч.- 10.15ч.
II.Компонент- Слушане с разбиране – 10.30ч. - 11.15ч.

III.Компонент- Текстова продукция по актуален проблем- 11.30ч. 13.30ч.
Устен изпит- 08., 09., 10., 11.01.2018г.
Изпитни комисии:
1. Комисия:
1. г-жа Вендлер
2. г-жа Паралюзова- изпитващ
3. г-жа Добрева
2. Комисия:
1. г-н Каснер
2. г-жа Вендлер- изпитващ
3. г-жа Илчева

