DELF Prim
Το πρώτο μου δίπλωμα στα γαλλικά
Μιλάω
γαλλικά!

Κι εγώ!

Το παιδί σας είναι μεταξύ 8 και 12 ετών και μαθαίνει γαλλικά.
Το DELF Prim θα είναι το πρώτο του δίπλωμα στα γαλλικά.
Το DELF Prim είναι Πτυχίο γλωσσομάθειας που χορηγεί το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας.
Το Διεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών (CIEP), δημόσιο ίδρυμα του Γαλλικού
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, εξασφαλίζει την παιδαγωγική και διοικητική του διαχείριση.
Το DELF Prim περιλαμβάνει 3 επίπεδα:
Α1.1, Α1 και Α2, τα οποία αντιστοιχούν στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις
Γλώσσες (CECRL).
DELF Prim
A1.1
↓
DELF Prim
A1
↓
DELF Prim
A2
Ο καθηγητής του παιδιού σας θα σας υποδείξει σε ποιο επίπεδο συνίσταται να το γράψετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ : O κάτοχος των διπλωμάτων Α1 PRIM – A2 PRIM είναι ταυτόχρονα κάτοχος
και των επιπέδων αυτών και δεν παρουσιάζεται στις εξετάσεις για τα αντίστοιχα Α1, Α2
junior.

Ώρες διδασκαλίας – Διάρκεια γραπτών εξετάσεων
1. DELF PRIM A1.1 : 50 – 60 ώρες διδασκαλίας
Γραπτές δοκιμασίες : Διάρκεια 45 λεπτά
2. DELF PRIM A1 : 80 – 100 ώρες διδασκαλίας
Γραπτές δοκιμασίες : Διάρκεια 1 ώρα & 20 λεπτά
3. DELF PRIM A2 : 180 – 200 ώρες διδασκαλίας
Γραπτές δοκιμασίες : Διάρκεια 1 ώρα & 40 λεπτά

Γιατί να προτείνετε το DELF Prim στο παιδί σας;
Διότι με αυτόν τον τρόπο, του δίνεται η ευκαιρία να δείξει τις ικανότητές του στα γαλλικά, να
ανταμειφθεί για τη δουλειά του στο σχολείο και να συνηθίσει τις εξετάσεις από τον πρώτο
κιόλας χρόνο εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.
Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδό του καθώς και να το
προετοιμάζετε για τις εξετάσεις των διαφόρων επιπέδων του DELF καθόλη τη διάρκεια
φοίτησής του.

Πώς διεξάγεται η εξέταση;
Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, το παιδί σας βρίσκεται σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης.
Τα βοηθήματα, άκρως παιδικού χαρακτήρα, δημιουργήθηκαν από μία εικονογράφο,
ειδικευμένη σε παιδικά βιβλία. Τα θέματα που θίγονται αφορούν το οικείο περιβάλλον του
παιδιού, όπως την οικογένειά του, τον ελεύθερο χρόνο του και το σχολείο.
Ο καθηγητής του παιδιού σας θα σας υποδείξει το δίπλωμα στο οποίο μπορεί να
παρουσιαστεί και δεν θα το υποβάλλει στη διαδικασία αποτυχίας.

Την ημέρα της εξέτασης
Το παιδί σας περνάει μία συλλογική εξέταση, έχοντας ένα έγχρωμο βιβλιαράκι
δραστηριοτήτων, πάνω στο οποίο καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις:
κατανόησης προφορικού λόγου:
καταλαβαίνω μία απλή υπόδειξη, μία οδηγία, μία περιγραφή, αριθμούς.
κατανόησης γραπτού λόγου:
καταλαβαίνω μία απλή πληροφορία, ένα μικρό κείμενο, ένα μήνυμα ή μία καρτ ποστάλ.
παραγωγής γραπτού λόγου:
γράφω προσωπικές πληροφορίες, συμπληρώνω ένα μήνυμα ή μία απλή ιστορία.
Και μία ατομική εξέταση προφορικού λόγου, διάρκειας έως 15 λεπτών.
Μία μεγάλη γκάμα διπλωμάτων της γαλλικής ως ξένης γλώσσας προτείνεται από το Γαλλικό
Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να επικυρώνονται οι ικανότητες στα γαλλικά, από τα
πρώτα χρόνια εκμάθησης έως και τα πιο προχωρημένα επίπεδα.
Τα διπλώματα αυτά συνοδεύουν τους υποψηφίους καθόλη τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Εγγραφή
Για να δηλώσετε το παιδί σας, να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες των εξετάσεων καθώς
και για τις τιμές, αρκεί να επικοινωνήσετε με τον καθηγητή του παιδιού σας ή με τα
εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα (alliances françaises, γαλλικά ινστιτούτα ή γαλλικά
πολιτιστικά κέντρα).

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.ciep.fr/delf-prim/
ή
examens@ifa,gr

