Das Deutsche Sprachdiplom
der Kultusministerkonferenz
auf der Niveaustufe B2/C1
Német Nyelvi Diploma
a Tartományi Kultuszminiszterek Konferenciája által szervezett nyelvvizsga
B2/C1 szinten

A miskolci székhelyű Avasi Gimnázium végzős diákjai 1996 óta sikeresen szerepelnek a
német nyelvű nemzetközi DSD nyelvvizsgán. A felkészülésüket a gimnáziumi évek során a
magyar anyanyelvű német szakos tanárok mellett anyanyelvi lektor is segíti.
Ezzel a nyelvvizsgával a Német Szövetségi Köztársaság legmagasabb szintű oktatáspolitikai
testülete, a Tartományi Kultuszminiszterek Konferenciája, diákjaink magas szintű – a Közös
Európai Referenciakeret C1 szintjének megfelelő – nyelvtudását tanúsítja. Tanulóink számára
a vizsga ingyenes.
Miért érdemes a DSD C1 vizsgát letenni?




német vagy osztrák felsőfokú tanulmányok esetén a megfelelő nyelvtudást igazoló,
elfogadott dokumentum
a magyar felsőoktatási felvételi eljárásban a felsőfokú nyelvtudás 40 pontot ér
a munkaerőpiacon szintén elismert

Miért érdemes DSD iskolában –például az Avasi Gimnáziumban- tanulni?






a kiemelkedő tanulók minden évben német nyelvű könyvjutalomban részesülnek
a nyári szünetben három hetes németországi ösztöndíjra pályázhatnak (PAD)
a nyári szünetben négy hetes németországi ösztöndíj-lehetőséget kaphatnak egy
nemzetközi diákcsoport tagjaként („Internationales Preisträgerprogramm“)
pályázati lehetőség kéthetes németországi tanulmányokra a Német Diákakadémián
(DAAD)
a legkiválóbb tanulók németországi ösztöndíjra pályázhatnak felsőfokú tanulmányaik
teljes időtartamára (DAAD)

DSD bizonyítványok ünnepélyes átadása

2019. április 29-én a Német Nagykövetségen került sor a DSD bizonyítványok ünnepélyes
átadására. Minden DSD iskolából két diák személyesen a német kultúrreferenstől, Katja
Dorrmanntól, és Andreas Neidharttól, a ZfA budapesti koordinátorától vehette át a DSD
„diplomáját”.
Az Avasi Gimnáziumból Szikszai Réka 12/1 és Karakas Erika 12/2 osztályos tanuló
részesült ebben a megtiszteltetésben, mivel ők érték el iskolánkban a két legjobb eredményt.
Magyarországon idén több mint 40 iskolában majd 1000 diák tett DSD II. nyelvvizsgát. A
továbbtanulásnál értékes 40 pluszpontot érő, németországi felsőoktatáshoz is nyelvi belépőt
nyújtó, nemzetközi német felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványaikat végzőseink ballagáskor
kapták kézhez.

Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
Juhászné Gál Anikó

És íme néhány vélemény a már DSD vizsgát tett egykori tanítványainktól:

Annak idején a középiskola kiválasztásakor talán a leginkább döntő faktor a DSD volt, ami miatt
végül az Avasira esett a választásom. Ezt pedig soha nem is bántam meg: nem csak azért, mert 5
klassz évet töltöttem itt el, hanem mert a DSD nagy előnyökhöz juttatott. Úgy léptem a
felsőoktatásba, hogy csoporttársaimmal ellentétben nem kellett már a nyelvvizsga kérdésén
agyalnom (ezáltal kiválthattam az egyetemen a nyelvi tárgyaimat is és jóval több szabad időm
maradt ), valamint a jelenlegi munkahelyemre is ezáltal nyertem felvételt. Munkám során a
német anyanyelvű ügyfelekkel telefonon tartom a kapcsolatot, amire kellőképpen felkészített a sok
magnóhallgatás (ami akkoriban egyáltalán nem volt a kedvencem, de ma be kell vallani, hogy
hatalmas hasznát veszem). Nem elhanyagolható az sem, hogy a Németországban eltölteni kívánt
szemeszterem esetében sem kell azon aggódnom, hogy külön nyelvi felkészítő kurzusra menjek
majd a kinti egyetemen, hiszen a DSD-t a német állam adja nekünk, így elismerve
nyelvtudásunkat. Mindenképp megéri a sok felkészülést.
Farkas Fanni

Az egyetemi tanulmányaim, és munkaerőpiaci tapasztalataim alapján azt látom, angol nyelven
nyelven beszélni ma már gyakorlatilag kötelező. Éppen ezért, ha angolul szólalok meg, soha
semmilyen visszajelzést nem kapok, hiszen mindenki olyan természetesnek veszi, hogy értem
és beszélem a világnyelvet. Teljesen más viszont, ha németekkel beszélhetek: jó azt
tapasztalni, hogy értékelik, megdicsérik nyelvtudásod. A némettudást mindenhol nagyon
megbecsülik, és anno nem is gondoltam volna, mennyire megnöveli elhelyezkedési
lehetőségeimet. Különösen értékes az Avasi Gimnáziuman szerzett DSD nemzetközi
nyelvvizsga, aminek letételére egyébként nem jogosult minden iskola diákja , ellentétben más
nyelvvizsgákkal.
Puskás Amina

Gombos Éva vagyok a Miskolci Egyetem negyedéves angol-német tanár
szakos hallgatója. Az Avasi Gimnáziumban lehetőségem volt megszerezni a
DSD II nyelvvizsgát. Az Avasi Gimnáziumtól nem csak egy nyelvvizsgát,
hanem erős némettudást és bőséges szókincset is kaptam. A stabil nyelvtudás
nélkülözhetetlen a mindennapjaim során, mivel az óráim német nyelven
zajlanak. A nyelvtudás által külföldi hallgatókkal is könnyen megértetem
magam. Emellett a DSD II vizsga segítségével lehetőségem nyílik
Németország egyetemein folytatni a tanulmányaimat.

