
DELF Prim 
Το πρώτο µου δίπλωµα στα γαλλικά 

 
 

Μιλάω  Κι εγώ! 
          γαλλικά! 

 
 
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 ∆ιεθνές 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). 
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Ο καθηγητής του παιδιού σας θα σας υποδείξει σε ποιο επίπεδο συνίσταται να το γράψετε. 
 



Γιατί να προτείνετε το DELF Prim στο παιδί σας; 
 
Γιατί 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 των γαλλικών. 
 
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/ 
 

Πλαίσιο προοριζόµενο για το ίδρυµα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών 
Τµήµα αξιολόγησης και πιστοποιητικών 
 
Λεωφόρος Λεόν-Ζουρνο 1 – 92318 Σεβρ – Γαλλία 
Τηλέφωνο:  +33 (0)1.45.07.69.39 
Φαξ:  +33 (0)1.45.07.60.56 
 
Ιστοσελίδα: www.ciep.fr - Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση : delfprim@ciep.fr 
 
 


