DELF PRIM (enfants 8 – 13 lat)
- mój pierwszy dyplom z języka francuskiego

Państwa dziecko ma od 8 do 13 lat i uczy się języka francuskiego?
DELF Prim będzie jego pierwszym dyplomem potwierdzającym znajomość języka francuskiego. DELF Prim
(Diplôme d’études en langue française) jest dyplomem wystawianym przez francuskie Ministerstwo Edukacji
Narodowej. CIEP (Le Centre international d’études pédagogiques), publiczna instytucja Ministerstwa Edukacji
Narodowej, zarządza dyplomami pod względem pedagogicznym i administracyjnym. DELF Prim obejmuje
trzy poziomy biegłości językowej: A1.1, A1 i A2, odpowiadające poziomom biegłości językowej opisanym w
Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.
Dlaczego warto zachęcić dziecko do zdawania DELF Prim?
To okazja, aby uświadomiło sobie swoje umiejętności językowe, zostało docenione za swoją pracę w szkole i by
przyzwyczaiło się do zdawania egzaminów od początku nauki języka francuskiego. W ten sposób towarzyszyć
będą Państwo jego sukcesom i przygotują je do zdawania egzaminów DELF na różnych poziomach podczas
nauki.
Jak wygląda egzamin?
Egzaminy odbywają się w przyjaznej dziecku atmosferze. Zabawne materiały stworzyła ilustratorka
specjalizująca się w literaturze dla dzieci. Proponowane tematy dotyczą środowiska bliskiego dziecku, jak
rodzina, sposób spędzania wolnego czasu i szkoła. Nauczyciel Państwa dziecka powie Państwu, na jakim
poziomie dziecko jest gotowe zdać egzamin, aby uniknąć ewentualnej porażki.
Przebieg egzaminu:
Państwa dziecko zdaje część wspólną egzaminu, wykonując zadania zawarte w kolorowym
zeszycie ćwiczeń, które obejmują: - rozumienie ze słuchu: uczeń potrafi zrozumieć prostą
instrukcję, polecenie, opis, cyfry. - rozumienie tekstu pisanego: uczeń potrafi zrozumieć
prostą informację, krótki tekst, wiadomość lub treść kartki pocztowej.. - wypowiedź
pisemną: uczeń potrafi napisać informacje dotyczące jego osoby i uzupełnić wiadomość lub
prostą historyjkę.
Część indywidualna, to wypowiedź ustna, która trwa maksimum 15 minut.
Dziecko przedstawia się, opowiada historyjkę na podstawie obrazków i/lub uczestniczy w
dialogu.
Zapisy:
Aby zapisać swoje dziecko na egzamin, poznać daty i koszt sesji egzaminacyjnych, wystarczy nawiązać kontakt
z nauczycielem Państwa dziecka lub akredytowanym centrum egzaminacyjnym (Alliance Française, Instytut
Francuski lub Francuskie Centrum Kultury).

ZAPISY

Od 26.02.2018 do 09.04.2018

EGZAMINY A1.1, A1, A2

29.05.2018 (wtorek)

