Egzaminy DELF można zdawać we Francji lub w
każdym innym kraju, w którym sa˛przeprowadzane.

Dyplomy te można uzyskać na każdym poziomie
edukacji, od podstawowego do zaawansowanego.

Informacji o zapisach na egzamin, terminach
i cenach udzieli Państwu nauczyciel j e˛zyka
francuskiego lub ośrodek egzaminacyjny. Wykaz
ośrodków znajduje sie˛ w Internecie, na stronie :
http://bit.ly/delf-polska
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Osoby, dla których francuski nie jest je˛zykiem
ojczystym moga˛ ubiegać sie˛ o jeden z wielu dyplomów potwierdzaja˛cych znajomość tego je˛zyka,
wystawianych przez Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

DELF junior
Mój paszport do przyszłos�ci !

Państwa dziecko jest w wieku
12–18 lat i uczy sie˛ je˛zyka
francuskiego ?
Dyplom DELF Junior potwierdza znajomość je˛zyka
francuskiego. Jest wystawiany przez francuskie
Ministerstwo Edukacji Narodowej i uznawany na
całym świecie.
Za strone˛ pedagogiczna˛ i organizacyjna˛ DELF
odpowiada Mie˛dzynarodowy Ośrodek Studiów
Pedagogicznych (CIEP), który jest agenda˛
francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
DELF Junior obejmuje 4 poziomy : A1, A2, B1, B2,
które odpowiadaja˛ poziomom biegłości je˛zykowej
zdefiniowanym w Europejskim Systemie Opisu
Kształcenia Je˛zykowego.

DELF >> DELF >> DELF >> DELF
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O ile treści nauczania w programach DELF Junior sa˛
dostosowane do nastolatków, to zarówno przebieg
egzaminów jak i wzór dyplomów nie odbiegaja˛ od
wersji dla dorosłych.

Dlaczego warto zache˛cic´ ucznia
do zdawania egzaminu DELF
Junior ?
Uczeń otrzymuje dowód, że jego wysiłki w gimnazjum, a
naste˛pnie w liceum, przyniosły efekt w postaci dyplomu
je˛zykowego powszechnie uznawanego na całym świecie
i ważnego do końca życia !
Dyplom DELF, poza tym, że daje osobista˛ satysfakcje˛,
jest urze˛dowym zaświadczeniem o posiadanych przez
Państwa dziecko umieje˛tnościach je˛zykowych, które
można okazać na francuskoje˛zycznej uczelni lub
przyszłemu pracodawcy.

Jak wygla
˛da egzamin ?
Treść zadań egzaminacyjnych uwzgle˛dnia styl życia
młodzieży i nawia˛zuje do jej zainteresowań.
Poruszane tematy sa˛ bliskie młodemu człowiekowi,
dotycza˛rodziny, przyjaciół, szkoły i sposobów spe˛dzania
wolnego czasu.

W dniu egzaminu…
Uczeń podchodzi do dwóch cze˛ści egzaminu.

• Cze˛ści wspólnej dla
wszystkich, sprawdzaja˛cej
naste˛puja˛ce umieje˛tności :
Rozumienie ze słuchu : uczeń
odpowiada na pytania dotycza˛ce
odsłuchanego nagrania.
Rozumienie tekstu pisanego : uczeń
odpowiada na pytania dotycza˛ce
przeczytanego tekstu, np. artykułu lub
ogłoszenia.
Wypowiedź pisemna : uczeń ma
zredagować własny tekst, np. napisać
list, jaka˛ś wiadomość, odpisać na list.

• Cze˛ści indywidualnej
Wypowiedź ustna : uczeń rozmawia z
egzaminatorem.

Przy wyborze poziomu egzaminu warto zasie˛gna˛ć rady
nauczyciela.
Każde zadanie stawia ucznia w sytuacji życiowej.
Egzamin DELF ocenia zdolność porozumiewania sie˛
w mowie i w piśmie z osobami francuskoje˛zycznymi.
Każda sprawdzana kompetencja jest oceniana na
maksymalnie 25 punktów. Uzyskanie ła˛cznie minimum
50 punktów na 100 oznacza zdobycie dyplomu DELF !

