
Немска езикова диплома - удостоверение за владеене на език, 

предлагано в цял свят 
 

 

От месец септември 2015 година Гимназия с преподаване на чужди езици-Плевен е 

оторизиран изпитен център с право на провеждане на изпити и езиково сертифициране на 

немски език. Първият изпит за придобиване на Немска езикова диплома, която сертифицира 

владеене на езика на ниво А2-B1, ще се проведе през 

март 2016 година. Немската езикова диплома е важна за 

нашето училище, защото ни предлага по-добри 

възможности за бъдещо развитие. 

Обучението за придобиване на  дипломата се провежда 

по начин, който мотивира езиково ориентираните 

ученици да изучават немски език като един от най-

важните езици в Европа и е прозорец към нови знания и 

умения. При самата подготовка  ученици те научават 

много за немскоговорящите страни, техните култури и обичаи, което обогатява не само 

знанията по немски език, а и междукултурните им компетентности.  

През 2014-2015 година на училището бяха дарени средства за учебни и помощни материали, 

с които се закупиха модерни учебни системи по немски език, обезпечаващи качествената 

подготовка на учениците за изпита. Допълнително ни се предоставиха за ползване списания, 

чрез които изучаващите немски език обогатяват 

езиковите си познания и опознават Германия.  

Участието ни в DSD-програмата дава възможност на 

ГПЧЕ за интензивно сътрудничество по проекти в 

мрежата  на DSD- и PASCH- училищата в страната и 

чужбина, както и осигурява дейности за повишаване на 

квалификацията на преподавателите по немски език-

квалификационни курсове и семинари. Тази учебна 

година учителите участват и в смесен тип обучение-

DSD-GOLD, което цели подготовка за провеждане на DSD I изпити. 

Във връзка с подготовката за изпит за придобиване на Немска езикова диплома първо ниво 

преподавателите по немски език 

участват в квалификационни 

курсове и семинари в страната и 

чужбина. 

През месец октомври 2015 г. се 

проведе двуседмичен международен 

квалификационен курс в град 

Влото-Германия, в който участва 

Румяна Стаменова-Главен учител в 

ГПЧЕ и преподавател по немски 

език. 


