Prvým krokom ku vašej skvelej kariére môže byť práve
získanie certifikátu DSD II na Šrobárke!
Našimi partnermi sú:

Prečo je potrebné sa učiť po nemecky?
-

-

-

nemčina je najpoužívanejším materinským jazykom v Európskej únii
nemčina je druhým najpoužívanejším jazykom vedy v celosvetovom meradle
nemčina je jedným z najdôležitejších jazykov kultúry, jazykom Goetheho, Schillera,
Kafku, Dürenmatta
prítomnosť investorov a potenciálnych zamestnávateľov z nemecky-hovoriaceho
prostredia v našom regióne : T-Systems, Slovak Telecom, VSE, RWE Group,
Siemens a pod.
vysoké školy a univerzity technického smeru uzatvárajú rámcové dohody so
zahraničnými investormi,ktorí hľadajú a podporujú šikovných študentov, predpokladom
je aj aktívna znalosť nemeckého jazyka. Ako príklad uvádzame rámcovú zmluvu
medzi UPJŠ a firmou Siemens
zahraniční investori už nechcú len robotníkov, otvára sa pracovný priestor pre ľudí z
IT- biznisu, jednou zo základných požiadaviek je aj znalosť cudzieho jazyka, pričom
aktívna znalosť anglického a nemeckého jazyka je výhodou

Profil absolventa triedy zameranej na získanie certifikátu DSD II:
-

absolvent získava certifikát na úrovni Cl alebo B2 SERR ( Spoločného európskeho
referenčného rámca)
Absolvent s úrovňou Cl SERR je skúseným používateľom nemeckého jazyka slovom a
písmom:
- je kompetentný písomne formulovať a zároveň reagovať na sťažnosťa reklamáciu
- je kompetentný v nemeckom jazyku spracovať tabuľkový a aj beletrizovaný životopis
- je kompetentný písomne komunikovať na súkromnej, ale aj formálnej úrovni
- je schopný čítaťs porozumením dennú tlač, vedecko- populárne, ale aj odborné texty v
nemeckom jazyku

-

vie plynule diskutovaťo ľubovoľnej téme z bežného života
jeho prednosťou je 100% interakcia
je schopný štrukturovane myslieť
pri obhajovaní postojov sa opiera o relevantné argumenty (štatistiky, publikované
fakty,výsledky prieskumov)
vie kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotiť štatistiky
dokáže pripraviť odbornú prezentáciu a zrealizovať ju v nemeckom jazyku
je pripravený diskutovať s odborným partnerom na zvolenú tému

Odbornú úroveň výuky garantujú a zabezpečujú:
- nemecký lektor StR Friedrich Burrichter
- ZfA ( Centrála pre zahraničné školstvo)
- vyučujúci, ktorí sú pravidelne školení ZfA:
- od roku 2000 - Mgr. Dana Halászová
- od roku 2000 - Mgr. Emília Šolcová
- od roku 2002 - Mgr. Zlatica Karkošiaková
Spolková republika Nemecko dotuje knižný fond a garantuje aktuálnosť používaných
učebníc.
Ústnu aj písomnú časť skúšky konajú žiaci v čase vyučovania bezplatne!
Písomnú časť skúšky vyhodnocuje tím odborníkov v SRN.
Ústnu časť skúšky hodnotí medzinárodná komisia, koná sa priamo na škole.
Certifikát DSD II na úrovni C1 SERR je v nemecky hovoriacich krajinách akceptovaný
ako rozdielová jazyková skúška na začiatku štúdia na univerzitách.
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