ZAKAJ JE ZNANJE NEMŠČINE POMEMBNO?
 Ker je nemščina najbolj razširjen materni jezik
v Evropi,
 ker je to jezik naših sosedov,
 ker je Nemčija naš najpomembnejši partner pri

REZULTATI
 DSD 2 (nemška jezikovna diploma II. stopnje):
Gimnazija Novo mesto

NEMŠČINA JE KUL

 zlata, srebrna in bronasta priznanja iz znanja

 ker Nemčija nudi veliko možnosti za študij in

nemščine,

štipendije,

 nagrade, priznanja in pohvale pri Pfiffikusu,

 ker znanje nemščine omogoča boljše možnosti na

 ker prihajajo v Slovenijo številni turisti iz nemško
govorečih dežel,
 ker je pomembna na področju znanosti, tehnike,
kulture.

 DSD 1 (nemška jezikovna diploma I. stopnje):
letno 50-60 jezikovnih diplom od leta 2014,

izvozu in uvozu,

trgu delovne sile,

letno 15-20 jezikovnih diplom od leta 2000,

 priznanja pri Epi-Lesepreisu,

DSD 1

DSD 2

kulturweit

 nagrade na natečajih Goethe Instituta
Ljubljana,
 nagrade na drugih natečajih (npr. pisanje

Jugend debattiert MOSO
Sprachcamp in Klagenfurt

Pfiffikus
EPI-Lesepreis

haikujev v nemškem jeziku)

DSD 1 in DSD 2
DSD 1 je izpit na ravni A2/B1, ki ga opravljajo dijaki v
3. letniku. Priprave na izpit se izvajajo v okviru
dodatnih ur pouka DSD v 3. letniku. Vsako leto se za
izpit, ki je za naše dijake brezplačen, odloči več
dijakov. V šolskem letu 2020/21 je tako na izpit
prijavljenih 70 dijakov 3. letnika. Vsako leto se okoli 30
dijakov, ki se pripravljajo na izpit DSD 1, udeleži tudi
jezikovnega tabora v Celovcu
DSD 2 je izpit na ravni B2/C1, ki ga opravljajo dijaki v
4. letniku in omogoča študij na vseh nemških
univerzah. Priprave na izpit se izvajajo v okviru
dodatnih ur pouka DSD v 3. in 4. letniku. Poleg
poglobljenega učenja nemščine organiziramo za dijake
tudi jezikovni tabor v Celovcu.
Diplomo izdaja nemško ministrstvo za kulturo in je
mednarodno priznan certifikat.

RAZLIČNE DEJAVNOSTI
Jezikovni tabor v Celovcu traja 4 dni in je namenjen
intenzivnim pripravam na izpita DSD 1 in DSD 2. Poleg tega
dijaki dobro spoznajo mesto in ORF in mestno gledališče.

TEKMOVANJA
Tekmovanja iz znanja nemščine se dijaki 2. in
3. letnika lahko udeležijo na šolski in državni
ravni.
Bralno tekmovanje Epi-Lesepreis je
namenjeno dijakom 1. in 2. letnika. Na
tekmovanju dijaki pokažejo razumevanje
dveh prebranih knjig.

Jugend debattiert in Mittel-, Süd- und Südosteuropa je
mednarodni projekt, ki poteka pod okriljem Goethe Instituta
in se ukvarja z debatiranjem v nemškem jeziku. V njem smo
sodelovali od samega začetka v Sloveniji leta 2015. V šolskem
letu 2020/21 se projekt žal ne izvaja.
kulturweit je nemški program, ki omogoča mladim iz
Nemčije, da opravljajo prostovoljno delo na različnih
ustanovah v tujini. Gimnazija Novo mesto sodeluje kot šola
gostiteljica. Tako našim dijakom omogočimo stik z maternim
govorcem pri pouku in v okviru priprav na izpita DSD 1 in
DSD 2. V šolskem letu 2020/21 je z nami Lina Miura iz Berlina.

Bralno tekmovanje Pfiffikus se izvaja
individualno ali timsko preko interneta.
Tekmujejo dijaki 3. in 4. letnika.
Obvezno čtivo založba določi vsako leto
posebej.

