*Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen
biztos nyelvtudás a végeredmény.
(Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny, országos 1. helyezés)

*Nagyon érdekesnek találom a DSD-s órákat, itt nagyon sokat tanulhatok. Fontos, hogy a
csoporttársakkal nagyon jól tudunk együtt dolgozni, hisz mindenki a felsőfokúra hajt, így nem lesz
gond a DSD C1.
(Horváth Dia 11. G. közgazdasági osztály)

Tanulj németül, hisz megéri!!! -A német tudás nagy előny, ha a világ legismertebb
cégeinél szeretnél dolgozni.
(Huszti Joci, 11. G. közgazdasági osztály)

Az angol után a német a legdominánsabb nyelv Európában, így a magas szintű német nyelvtudással
rendelkező diákok számára rengeteg lehetőség adódik. A DSD program sok témában olyan szakszókincs
megtanítását biztosítja, amely a későbbiekben külföldön való tanulás és a magyarországi egyetemeken
német nyelvű oktatás terén óriási előnyt jelenthet. Én közgazdaságtant tanulok, aminek legtöbb
ágazatában (külkereskedelem, vendéglátás, diplomácia, stb.) elengedhetetlen legalább két idegen nyelv
magas szintű ismerete.
(Molnár Viktória 11. G közgazdasági osztály)

A DSD-ben a vizsga és a felkészülés is ingyenes mert iskolai kereteken belül zajlik, így csak annyi a
dolgunk hogy tanuljunk, ezt viszont elég intenzíven. Nem csak mi, hanem Sipeki Csilla tanárnő is mindig
lelkiismeretesen készül az órákra. Nálunk egy órán nem a tipikus tanár oktat, diák figyel felosztás
működik, hanem kicsit családiasabb a hangulat, így kellemesebbek az órák és könnyebben vesszük az
akadályokat :)
(Nagy Eszter, 11. B matematika-fizika osztály)

Nagyon örülök, hogy a DSD csoport mellett döntöttem, hiszen az órák kimondottan jó hangulatban telnek,
mialatt rengeteg új szóval és ismerettel gyarapítjuk tudásunkat:)
(Názon Dóri 11. J. biológia-kémia tagozat,)

Azért választottam a DSD programot, mert a Neumannba kerülve nagyon megszerettem a németet.
Ez a program jó lehetőséget biztosít, hogy a gimnáziumi éveim során, magas szinten, jó hangulatú órák
keretében sajátítsam el a német nyelvet.
(Kalmár Lilla, 11. H humán osztály)

Amióta a DSD-csoport tagja vagyok, rengeteget fejlődött a nyelvtudásom. Az ösztöndíj lehetőség révén
már életre szóló barátokra tehetsz szert, megismerheted az ottani kultúrát, mentalitást, valamint nemzetközi
környezetben próbálhatod ki magad. Saját tapasztalatból mondva, garantáltan felejthetetlen élmény. :)
(Tóth Réka 12.H humán osztály, 2009/10 tanév DSD ösztöndíjasa)

Mikor először hallottam a DSD programról, rögtön felcsillant a szemem. Rájöttem, hogy az órákon
nemcsak németül tanulhatunk meg, hanem ismereteket szerzünk hétköznapi dolgokról, témákról is.
Szókincsünk bővítésével érhetjük el, hogy azt mondhassuk, beszélünk egy nyelvet, persze ez csak úgy
lehetséges, ha valaki ezt folyamatosan számon kéri rajtunk, és úgy gondolom, Sipeki tanárnő
maximálisan alkalmas erre a feladatra. :D
(Tóth Marina 11H. humán osztály)

Szerintem a legjobb helyre kerültem, hisz a dsd csoportban a legjobbak vannak, így biztos elérem a célom.
(Káli Zoltán, 11.A közgazdasági osztály)

Gondolkodtál már azon, hogy milyen lenne esetleg Németországban élni, tanulni? A
Neumannban olyan szintű nyelvoktatásban részesülhetsz, amivel ezeket a célokat
könnyedén
megvalósíthatod!
Emellett
cserediákprogramokon
keresztül
belekóstolhatsz abba, hogy milyen is, mikor körülötted mindenki idegen nyelvet beszél. A
DSD program remek lehetőséget nyújt, hogy ingyen megszerezd a felsőfokú
nyelvvizsgát.
(Szabó Ádám 11. B matematika-fizika osztály)

Az órák hangulata rendkívül kellemes, s igazán családias légkörben „küzdhetünk céljainkért”.
(Székács Vivien 12. H Goethe Intézet Projektverseny, országos 1. helyezés)

Nagyon meg vagyok elégedve, mind az órával és a tananyaggal való haladással is. A DSD
német órák menete és hangulata miatt, nagyon szívesen és könnyen tanulom a németet.
Sokszor van számonkérés, ezért sokat kell tanulni, de úgy gondolom, hogy megéri.:)
(Erdei Heni, 11g közgazdasági osztály)
A DSD programban olyan szinten el tudom sajátítani a németet, hogy segítségével az élet bármely
terültén elboldogulok majd.
(Czura Bence, 12. H, humán osztály, Goethe Intézet Projektverseny, országos 1. helyezés)

A DSD csoportban magas színvonalon sajátíthatom el a német nyelvet. A felkészítő órák
pedig nagyon jó hangulatban telnek, rengeteget beszélgetünk, érdekes dolgokról
vitázunk, persze németül :). Számtalan információval gazdagodunk, és még azt is
megtanulhatom, hogyan készítsek például egy gondosan felépített prezentációt.
(Kocsis Anna, 11.J, biológia – kémia tagozat)

És akiknek már sikerült:
Molnár Lili, Huszár Zsuzsó, Kis Betti, Turán Andika, Oláh Kata, Bajnai Bence
*A DSD-re való felkészülés (és maga a vizsga is) nemcsak hogy ingyenes volt számomra, hanem egy rendkívül lelkes és nagyon jó tanár
pártfogásával zajlott. A németórák vidáman és családias légkörben teltek, csapatunk összetartó és az új ismeretek iránt érdeklődő volt. Vágjatok
bele, megéri! (Molnár Lili, SZTE- fogorvosi kar)
*Egy új kultúra és rengeteg lehetőség nyílt meg a német nyelvvel és az ösztöndíjjal, amit a DSD programnak köszönhetek. Mellesleg ma már
nem okoz gondot, hogy német irodalmat eredetiben olvassak vagy németül filmeket nézzek.
(Huszár Zsuzsanna, SOTE- gyógytornász szak; DSD ösztöndíj 2008)
*A DSD-vel már teljesítettem a majdani diplomámhoz szükséges nyelvi követelményeket, s ezt a legtöbb elsőéves hallgató nem mondhatja el
magáról.
(Oláh Katalin, BGF- gazdálkodási és menedzsment szak)
*A DSD nyelvvizsgával nyelvi különbözeti vizsga nélkül tanulhatok majd egy német egyetemen.
(Turán Andrea, Szent István Egyetem- andragógia szak)
*Rengeteg témával foglalkoztunk, ezáltal széleskörű lett a szókincsünk, ami nekem nagyon fontos, hisz most minden tárgyat németül tanulok.
Ha más nyelvvizsgára készültünk volna, nem kaptunk volna ilyen sokrétű tudást.
(Bajnai Bence, BGF- turizmus-vendéglátás szak német nyelven)
*Nagyon jó kis csapat alakult ki, akik mára már nemcsak gimis haverok... S tanárnővel is nagyon jó a kapcsolatunk. Legfőképpen ezért nem
hagytam volna ki.
(Kis Bettina, Corvinus Egyetem- pénzügy-számvitel szak)

