DELF sınavları Fransa’da ve tüm diğer ülkelerde
yapılmaktadır.

Öğ renimin tüm aş amalarına ait diploma
alınabilmektedir.

Çocuğunuzu sınava kaydettirmek, sınav tarihleri
ve sınav ücretleri hakkında bilgi almak için,
Fransızca öğretmeni veya yetkili sınav uygulama
merkezleriyle (Fransız Kültür Merkezleri veya
Alliances Françaises temsilcilikleri) iletişime
geçebilirsiniz.
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Fransız Milli Eğitim Bakanlığı, yabancı dil olarak
Fransızca kategorisinde, başlangıç seviyesinden
en ileri seviyelere kadar giden bir yelpazede,
dil becerilerini onayan çok sayıda diploma
vermektedir.

DELF junior
DELF scolaire
Çocuklarınızın geleceği
için bir diploma !

Çocug˘unuz 12 ile 18 yaşları
arasında ve Fransızca mı
ög˘reniyor ?
DELF, “ Scolaire ” (Gençler) ve “ Junior ” (Çocuklar)
kategorileri bulunan, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından verilen ve tüm dünyada geçerliliği olan
Fransız Dili Öğrenim Diploması’dır.
Pedagojik ve idari yönetimi, aynı bakanlığına bağlı
bir kamu kuruluşu olan CIEP’in (Uluslararası Eğitim
Araştırmaları Merkezi) sorumluluğundadır.
DELF Scolaire ve DELF Junior diplomaları, Avrupa
Ortak Dil Çerçevesi Kriterleri (CECRL) ile birebir
örtüşen A1, A2, B1, ve B2 olmak üzere dört seviyeden
oluşmaktadır.
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Çocuğunuza neden DELF
Scolaire veya DELF Junior
diplomalarını tavsiye ediyoruz ?
Çocuğunuzun Fransızca becerilerini ortaya koyup, eğitimi
süresince yapmış olduğu çalışmaların ödüllendirilmesi
için bir fırsat olacaktır. DELF Diploması dünyanın her
yerinde ve ömür boyu geçerliliği olan bir diplomadır.
Kişisel memnuniyetinin ötesinde, DELF diploması,
çocuğunuzun Fransızca bilgi ve becerilerini, Fransızca
eğitim veren üniversiteler, diğer eğitim kurumları ve
gelecekteki işverenleri nezdinde kanıtlayacak olan resmi
bir belgedir.

Sınav Günü
Çocuğ unuzun gireceğ i sınav iki aş amadan
oluşmaktadır :

• TOPLU SINAV
Dinleme anlama : dinleyeceği kayıtla ilgili
sorulara cevap verecektir.
Okuma anlama : okuyacağ ı metinle
– örneğin bir ilan – ilgili sorulara cevap
verecektir.
Yazılı ifade : mektup veya mesaj yazacak,
gönderilen bir iletiye cevap verecektir.

Sınav nasıl gerçekleşiyor ?
Sınavlar, gençlerin yaşam tarzları ve ilgi alanları göz
önüne alınarak hazırlanmaktadır.
Sınavda, aile, arkadaşlar, hobiler ve okul hayatı gibi
gençler açısından bilindik konular işlenir.
Öğretmeni, çocuğunuzun seviyesine uygun sınavı tespit
ederek sizi ilgili diplomaya yönlendirecektir.

• Bi̇REYSEL SINAV
Sözlü ifade ve iletişim Kurma : bu
bölümde, sınavı yapan eğitmenle karşılıklı
konuşacaktır.
Her uygulamada, çocuğunuz bir “ gerçek hayat
durumuyla ” karşılaşacaktır. DELF Sınavı, Fransızca
konuşan insanlarla sözel ve yazılı olarak iletişime
geçme becerisini ölçer.
Sınavı oluşturan dört bölümden her biri 25 puan
üzerinden değerlendirilir. 100 üzerinden 50 puan
almak, DELF Diplomasını almaya hak kazandırır.

