!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
Kas ir DSD?
!

DSD ir saīsinājums „Deutsches Sprachdiplom”,
kas nozīmē „Vācu valodas diploms”, un tā ir
atslēga studijām Vācijā, Austrijā vai Šveicē.
Taču arī karjeras attīstībai gan dzimtenē, gan
ārvalstīs šis starptautiski atzītais diploms ir
priekšrocība, kam, piesakoties darbā, var būt
izšķiroša un nozīmīga loma.

Latviju un
Vāciju
vieno cieša
sadarbība
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Kādas priekšrocības ir skolēniem,
apmeklējot DSD stundas?

!

•

Latvijai Vācijā ir vairāk nekā 30
sadraudzības pilsētas, neskaitāmas
sadraudzîbas skolas un 10 augstskolu
partneri. Tiek īstenoti kopīgi izglītības,
politikas, kultūras un ekonomikas
projekti.
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Latvijas un Vācijas sadarbību atbalsta un
sekmē daudzas institūcijas: Vācijas
vēstniecība, Gētes institūts, Vācijas
akadēmiskās apmaiņas dienests, Centrālā
ārvalstu skolvadības nodaļa, skolotāji un
lektori no Vācijas, Vācijas - Baltijas
tirdzniecības kamera un daudzi politiski
un sabiedriski fondi.

Kādas papildus iespējas sniedz iesaistīšanās
DSD apmācībā?
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Kā var iegūt DSD diplomu?
!

Mūsu skola ir dabas zinību novirziena skola
savienojumā ar angļu valodu kā pirmo
svešvalodu. Skolēni, kuri paralēli vēl apgūst
DSD, tiek sistemātiski sagatavoti vācu valodas
B2/C1 līmenim, ko var iegūt nokārtojot
eksāmenu.

grupas ar spēcīgiem skolēniem
mācībspēki ar vācu valodu kā dzimto
valodu
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Starptautiskās sacensības jauniešu
literatūras lasīšanā, debatēs u.c. ar
interesantām balvām
Stipendiju iespējas
Apmaiņas programmas ar Vāciju
(apmaiņa ar vācu skolu, universitāšu
apmeklējumi, zinātnes akadēmijas,
valodu nometnes)
Ar tehniku un mācību materiāliem labi
aprīkotas apmācību telpas
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Ko saka skolēni?
!

„DSD nodarbības deva man vienreizīgu iespēju
iemācīties vācu valodu ar mazām
priekšzināšanām līdz C1 līmenim, jo vācu
valodas stundas nedēļā neļāva jauniem vārdiem
aizmirsties un nodrošināja pastāvīgu treniņu.
Pateicoties DSD es ieguvu ne tikai vācu valodas
teorētiskās prasmes, bet arī ar to saistītus
piedzīvojumus – informatīvu braucienu pa
vairākām universitātēm Vācijas Ziemeļos, kā arī
ceļojumu uz Vīni un Bratislavu vācu grāmatu
konkursa ietvaros. DSD stundās es iemācījos ne
tikai runāt brīvāk,
bet arī argumentēt
savu viedokli,
analizēt problēmas
no dažādiem
skatupunktiem,
vienmēr saskatīt
medaļas abas
puses, kā arī
ieguvu plašu
ieskatu Vācijas
tautas mentalitātē,
kultūrā un
tradīcijās.“ (Darja
Buņina, 12.c)
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Ko saka absolventi?
„Kad pieteicos DSD
kursam, es pat nenojautu,
ka pēc trim gadiem es
studēšu šajā valodā.
Pateicoties
pedagogu profesionālai
apmācībai, vācu valoda
pēc diploma saņemšanas
bija ļoti augstā līmenī.
DSD stundas notika brīvā
un draudzīgā vidē, kas
motivēja apmeklēt DSD.
Ar prieku atceros šo laiku!“ (Alīna Gļebova,
2012. gada absolvente, pašlaik studē medicīnu ar
DAAD pilno stipendiju)
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Vācu valoda ir starptautisks saziņas
līdzeklis

•

Vairāk nekā 100 miljoniem cilvēku
pasaulē vācu valoda ir dzimtā valoda.
Visā pasaulē 20 miljoni cilvēku apgūst
vācu valodu kā svešvalodu.
Eiropas Savienības pilsoņi kļūst
daudzvalodīgi – jau tagad katram ir labi
jāpārzina vismaz 2 svešvalodas.
Tas, kurš vācu valodu sāk mācīties agrāk
nekā angļu valodu, labi apgūst abas
valodas.
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Kas labi runā vācu valodu, tam ir labākas
iespējas darba tirgū.
Daudzi starptautiski uzņēmumi ir no
vācvalodīgām valstīm.
Daudzi tūristi ir no vācvalodīgām valstīm.
Vācu valoda ir pasaulslavena kultūras
valoda – tā ir Kafkas, Gētes, Grasa un
Friša valoda.
Vācu valoda ir otrā lielāka zinātnes valoda
psaulē.
Kas prot vāciski, apgūst citas ģermāņu
valodas ātrāk un vieglāk.
Katra piektā persona Eiropas Savienībā
runā vācu valodā.
Vācu valoda dažām valstīm ir svarīga
kaimiņu un minoritāšu valoda.
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Nozīmīga daļa pasaules literatūras un
interneta avotu pieejami vāciski!
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Vācu valoda ir otra visvairāk lietotā valoda pēc
angļu valodas.
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Pasaulē izdotās grāmatas:
1. angļu val. 28%
2. ķīniešu val. 13%
3. vācu val. 12%

•

Interneta lapas pasaulē:
1. angļu val. 56%
2. vācu val. 7,7%
3. franču val. 5,6%
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Studēt Vācijā ir izdevīgi
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Vācijas Universitātes piedāvā ļoti labas
izglītības iespējas. Studijas Vācijā pārsvarā
ir bezmaksas.
• Nepieciešamos valodas eksāmenus var
nokārtot Latvijā: skolās, kurās var iegūt
Vācu valodas diplomu (DSD), RTU
Starptautisko un sabiedrisko attiecību
departamenta valodu centrā (TestDaf) un
Gētes institūtā (ZMP, ZOP).
• Apmēram 1000 Latvijas studentu izmanto
šo iespēju un pašlaik studē Vācijā.
• Vācija atbalsta studentu un jauno
zinātnieku apmaiņas programmas. Katru
gadu tiek piešķirtas vairāk nekā 100
stipendijas.
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DSD
Das Deutsche Staatsdiplom
Vācu valodas diploms
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā
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Kontaktpersona:
Vācu valodas skolotājs
Thomas Lewandowski (DE, LV,
ENG)
eMail: TLewando@gmx.de

