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САОПШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА У ГИМНАЗИЈИ
Ученици гимназије „Вељко Петровић“ су и школске 2019/2020 године имали прилику да полажу
испит за Немачку језичку диплому првог степена (DSD I, Deutsches Sprachdiplom I). Испит је
полагало 9 ученика који су постигли следеће резултате:
ниво Б1 је постигло 5 ученика,
ниво А2 су постигле 2 ученице,
парцијалне потврде ће добити 2 ученика.
Писмени део испита је био одржан у марту, а ове године су због пандемије изазване вирусом
COVID-19 ученици били принуђени да усмени део испита полажу у августу придржавајући се
свих прописаних епидемиолошких мера. Због тога су и резултати објављени са великим
закашњењем.
Немачка језичка диплома првог степена је диплома о постигнутом нивоу знања немачког језика,
који одговара нивоу Б1 Заједничког европског референтног оквира. Стална конференција
министара културе Савезне Републике Немачке додељује је ученицима који у иностранству уче
немачки језик и призната је на немачком говорном подручју као званични доказ о познавању
немачког језика. Право полагања имају сви заинтересовани ученици трећих и четвртих разреда
који уче немачки као први или други страни језик. Припреме се одвијају у оквиру редовне и
додатне наставе. Припреме и испит су бесплатни.
Испит се састоји из четири модула: читање, слушање, писмена и усмена комуникација. Текстови
и теме су прилагођени узрасту и интересовањима ученика. Ученици који положе све делове на
нивоу Б1 добијају Немачку језичку диплому првог степена. Уколико неки од делова положе на
нивоу А2, ученици ће добити сертификат А2. Парцијалне потврде добијају ученици који нису
успели да положе неки од делова.
У Србији се овај програм реализује од 2012/2013 године, када је потписан Меморандум о
разумевању између Министарства просвете Републике Србије и Сталне конференције
министара културе СР Немачке. Анекс меморандума и продужетак сарадње су потписани у
фебруару 2019.
Ученици наше школе успешно учествују на испиту од школске 2015/2016. Посебно треба истаћи
успех ученика који уче немачки као први страни језик, а којима је због правила о групама са
малим бројем ученика одлуком Министарства просвете укинуто право на редовно изучавање
немачког као првог страног језика.
Сомбор, 2.. децембар 2020. г.

Душан Мишковић, директор

