Fransızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Fransızca seviyesini onaylamak amacıyla, en basit seviyelerden en üst düzeylere kadar, değişik yelpazede
Fransızca yabancı dil diploması sunulmaktadır.

Bunlar, adayın tüm eğitim hayatı boyunca kendisine eşlik edecektir.
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Kayıt

Çocuğunuzun kaydını yapmak, sınav tarihlerini
ve ücretlerini öğrenmek için çocuğunuzun öğretmeniyle veya resmi sınav merkezleriyle(Alliances
françaises, Fransız Enstitüleri, Fransız Kültür Merkezleri) iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için:
www.ciep.fr/delf-prim/
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DELF Prim

Fransızca ilk diplomam

Çocuğunuz 8 ile 12 yaşlarında
ise, Fransızca öğreniyorsa.

Çocuğunuza neden DELF
PRİM’i önermelisiniz?

DELF prim Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
verilen Fransızca Dil Eğitimi diplomasıdır.

Çocuğunuz, okul çalışmalarını ödüllendirmek, Fransızca becerilerini görmesi için bir fırsat ve Fransızca
eğitiminin başlangıcında bir diplomaya sahip olmanın keyfine varacaktır.

DELF PRİM 3 seviyeden oluşmaktadır:
A1.1, A1, A2 Avrupa Diller Referansına dayanmaktadır. (CECRL)

Nasıl bir sınav?

DELF Prim onun ilk diploması olacak.

Uluslararası Eğitim Çalışmaları Merkezi(CIEP), söz
konusu bakanlığa bağlı olarak eğitim ve yönetim
işlerini yürütmektedir.

Böylece onun gelişimini takip edecek ve eğitimi süresince onun DELF’in değişik seviyelerini geçmesi
için hazırlayacaksınız.

Sınav günü

Çocuğunuz, içinde renkli aktiviteler olan bir kitapçıktaki sorulara cevap vererek ortak bir sınava
girecek.
Dinlediğini anlama:
Sayıları, bir tanımı, bir
tarifi, basit bir ifadeyi
anlayabilmesi istenecek.

Sınav esnasında çocuğunuza güven verilecek.

Yazılı anlama:

Çok eğlenceli olan malzemeler, çocuk kitabı çizimcisi tarafından hazırlanmaktadır.
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Basit bir bilgiyi, kısa bir metni,
bir mesajı veya tebrik kartını
anlayabilmeli.

Ailesi, ilgi alanları ve okul gibi temalar çocuğun çevresine ilişkin alışık olduğu konulardır.
Çocuğunuzun öğretmeni, başarısız olmaması için,
hangi sınava girebileceğinin bilgisini size verecektir.

Yazılı ifade:
Kendiyle ilgili bilgiler
yazabilmeli, basit bir hikâye
veya metni doldurabilmeli.

Maksimum 15 dakikalık bireysel bir sözlü ifade sınavı.

Çocuğunuzu hangi seviyeye yazdıracağınızı öğretmeninden öğrenebilirsiniz.

Çocuğun kendinden bahsetmesi, resimlere dayanarak bir
hikâye anlatması ve/ veya bir diyalog çerçevesinde konuşması
beklenmektedir.

