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Atuty programu DSD

■ opieka merytoryczna nad kadrą Nauczycielską, którą sprawuje 

koordynator regionalny delegowany przez ZfA (Centrala 

Szkolnictwa Zagranicznego w Bonn), 

■ intensywne szkolenia nauczycieli prowadzących projekt,

■ certyfikat językowy na poziomie B1 lub C1 wydawany przez KMK 

(Stałą Konferencję Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów 

Związkowych Republiki Federalnej Niemiec) uznawany w Unij 

Europejskiej i poza jej granicami, 
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■ organizowanie konkursów i imprez kulturalnych, których 

zadaniem jest urozmaicenie lekcji języka 

■ w uznaniu osiągnięć uczniów ZfA i PAD przyznaje 

stypendium dla uczniów z klasy DSD (trzy lub 

czterotygodniowy pobyt wakacyjny w Niemczech - udział 

w zajęciach, program kulturalno- poznawczy). 

DAAD – Stypendia na studia w Niemczech

(12 kandydatów spośród najlepszych absolwentów 

liceów DSD może się ubiegać co roku o pełne

stypendium na studia w Niemczech)

Atuty programu DSD
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■ 3 tygodniowe kursy szkoleniowe w Niemczech dla

germanistów uczących w klasach DSD,

■ 3 tygodniowe hospitacje w niemieckich szkołach,

■ Całoroczna praca/hospitacja w niemieckiej szkole,

■ Maturzyści/studenci  z Niemiec pracują jako 

wolontariusze w szkołach DSD przez pół roku albo przez 

rok wspomagając germanistów przy projektach, na 

lekcjach  j. niemieckiego, prowadzą kółka zainteresowań

■ Młodzież debatuje – długoletni wspólny projekt: 

Hertie, EVZ, GI, ZfA

Atuty programu DSD
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Pozytywny wynik egzaminu DSD II daje uczniom 

możliwość:

- podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku w 

krajach niemieckojęzycznych,

- osoby posiadające dyplom DSD II zwiększają swoje 

szanse na zatrudnienie nie tylko na polskim, ale 

również na europejskim rynku, 

- egzaminy DSD I i DSD II w ramach programu szkolnego

są bezpłatne.

Co daje egzamin DSD?
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10 powodów – dlaczego warto uczyć się 
języka niemieckiego?

1. Język niemiecki jest jednym z najczęściej 

używanych języków w Europie

■ - dla 120 mln ludzi to język ojczysty

Po niemiecku mówią nie tylko mieszkańcy Niemiec, 

ale i Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu i Lichtensteinu. 

Język niemiecki jest także językiem ojczystym wielu ludzi 

mieszkających w północnych Włoszech, wschodniej Belgii, Holandii, 

Danii, wschodniej Francji, w części Polski, w Czechach, Rosji 

i Rumunii, jak również w innych krajach Europy.
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2. Niemcy należą do najsilniejszych pod względem 

gospodarczym krajów na świecie

■ Niemcy są największą potęgą gospodarczą w Unii Europejskiej  i 

czwartym najlepiej rozwiniętym gospodarczo krajem na świecie. 

■ W skali światowej są drugim największym eksporterem. 

■ Niemieckie przedsiębiorstwa cieszą się doskonałą renomą na skalę 

międzynarodową. Ważnymi branżami są m.in. produkcja 

samochodów i budowa maszyn, elektrotechnika, chemia 

oraz technologie ochrony środowiska i nanotechnologia.

■ Szwajcaria, inny kraj niemieckojęzyczny, ma jeden 

z najwyższych standardów życia na świecie.
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3. Niemcy – nr 1 pod względem inwestycji 

zagranicznych w Polsce

■ Pod względem liczby i wartości bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych w Polsce przedsiębiorstwa niemieckie zajmują 

pierwsze miejsce.

■ Duża część inwestycji przypada na przemysł samochodowy oraz 

outsourcing procesów biznesowych (szczególnie w branży 

informatycznej i rozliczeniowej firm). 

■ Dalsze inwestycje niemieckie realizowane są głównie w dziedzinie 

budowy maszyn, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, 

w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, handlu 

hurtowym i detalicznym oraz w energetyce.
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■ W firmach niemieckich kandydaci do pracy znający j. 

niemiecki mają zdecydowaną preferencję!

Bardzo ważny argument przy poszukiwaniu pracy!

■ Znajomość j. niemieckiego pozwala również poznać 

bliżej kulturę i mentalność naszych sąsiadów. 

■ Dobre wyczucie zasad kulturowych sprzyja lepszej 

komunikacji i współpracy z niemieckimi pracodawcami. 

■ To może być istotny klucz do kariery i awansu!
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4. Znajomość języka niemieckiego otwiera  szerokie możliwości  

studiowania 

5. Znajomość języka niemieckiego otwiera możliwości biznesowe

■ Siła gospodarcza Niemiec otwiera sporo możliwości biznesowych.

■ Niemcy są atrakcyjnym ośrodkiem dla inwestorów zagranicznych.

■ Na ich terenie obecnych jest 500 największych na świecie firm. 

Łącznie działa tutaj 45 tys. przedsiębiorstw zagranicznych. 

Najbardziej znane firmy to: BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, 

SAP, Bosch, Infineon, BASF. 

6. Niemcy są innowatorami

Od prasy drukarskiej Gutenberga po wynalezienie przez

Hertza fal elektromagnetycznych, od rozwoju chemioterapii przez

Ehrlicha po teorię względności Einsteina.
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7. Niemcy wydają więcej pieniędzy na podróże niż inne

narodowości

Jedno trzeba Niemcom przyznać. 

■ Mają oni sporo czasu (6 tygodni urlopu) i pieniędzy na 

podróże… I podróżują! A jakże! 

■ Jeśli podróżujesz, masz sporą szansę na spotkanie w 

trakcie swojej wycieczki kogoś z Niemiec. 

■ Praktycznie ¾ swoich wszystkich urlopów Niemcy 

spędzają   w innych krajach. 
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8. Jedna na dziesięć książek jest publikowana w języku 

niemieckim

9. Kraje niemieckojęzyczne posiadają 

bogate dziedzictwo kulturowe

■ Niemcy bardzo często określa się mianem kraju 

„Dichter und Denker”, czyli poetów i myślicieli. 

■ I słusznie, bo niemiecki wkład w sztukę i ludzkie myślenie był bardzo 

duży: Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Mann, Franz Kafka 

i Hermann Hesse, to tylko kilka autorów, których nazwiska i prace 

są znane na całym świecie. 

■ Aż 10 nagród Nobla w dziedzinie literatury przyznano 

niemieckojęzycznym autorom. 
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10.Niemiecki nie jest tak trudny jak myślisz

■ Zarówno współczesny język niemiecki, jak i współczesny 

język angielski mają wspólnego przodka – język 

germański. 

■ Jeżeli pozna się język angielski, to ma się znaczną 

przewagę  w nauce niemieckiego, odwrotnie też tak jest

■ Te dwa języki mają wiele podobieństw w gramatyce i w 

słownictwie. 

■ Ponadto język niemiecki jest

zapisany fonetycznie.      
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