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Starptautiskie franču valodas eksāmeni Latvijā

Franču valoda ir viena no Eiropas Savienības darba valodām, tāpēc arvien vairāk pieaug 
skolēnu un studentu interese par franču valodas apguvi, ko veicina ne tikai Francijas 
vēstniecības sadarbība ar Latviju ekonomikas, aizsardzības un kultūras jomā, bet arī dažādu 
izglītības un kultūras iestāžu organizētie pasākumi franču valodas popularizēšanai, 
piemēram, Francijas institūta Latvijā rīkotās Frankofonijas dienas. Latvijas Kultūras 
akadēmija piedāvā apgūt bakalaura studiju programmu Starp kultūru sakari Latvija –
Francija, kuras ietvaros studenti iepazīst Francijas kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju un padziļināti 
apgūst franču valodu. Latvijas vispārizglītojošajās iestādēs franču valoda tiek piedāvāta kā 
otrā svešvaloda, kā vadošo skolu franču valodas apguvei var minēt Rīgas Franču liceju, kur 
franču valoda tiek mācīta kā pirmā svešvaloda jau no pamatskolas klasēm. 

Francijas institūts Latvijā piedāvā kārtot eksāmenus lai iegūtu sekojošos diplomus un 
sertifikātus, kuri apliecina franču valodas zināšanas un prasmes: DELF-DALF, TCF un 
darījumu valodas diplomus. DFP ir franču darījumu valodas diplomi, kurus izdod Parīzes 
Tirdzniecības un Rūpniecības kamera. Franču darījumu valodas eksāmeni praktiskā veidā 
novērtē kandidātu spēju pielietot franču valodas zināšanas (rakstos un mutvārdos) reālās 
profesionālajā vidē sastopamās situācijās.  DFP diplomi ir īpaši piemēroti tiem, kuri vēlas 
apliecināt savas franču valodas zināšanas profesionālās vides kontekstā Francijā vai citur 
pasaulē. Iegūtie diplomi ir beztermiņa.  

TCF (Test de connaissance du français) ir tests, kas ļauj novērtēt kandidāta franču valodas 
zināšanas tieši testa kārtošanas brīdī. Tests sastāv no 3 obligātajiem pārbaudījumiem un 2 
izvēles pārbaudījumiem (rakstīšana un runāšana). Franču valodas prasme tiek novērtēta 
atbilstoši 6 Eiropas Padomes noteiktajiem valodu zināšanu līmeņiem. Iegūtie sertifikāti ir 
derīgi divus gadus. 

DELF (Diplôme d’études en langue française) un DALF (Diplôme approfondi de langue 
française) sastāv no 6 savstarpēji nesaistītiem diplomiem, kas atbilst 6 Eiropas Padomes 
noteiktajiem valodu zināšanu līmeņiem. Katrā līmenī tiek novērtētas sekojošas prasmes: 
rakstīšana, lasīšana klausīšanās, runāšana. Iegūtie diplomi ir beztermiņa. DALF diploms
apliecina augstu franču valodas zināšanu līmeni un prasmi izmantot to dažādās dzīves 
situācijās ikdienas un lietišķā saziņā, kā arī zinātnes jomā. Diplôme approfondi de langue 
française tie uzskatīts par franču valodas iestājeksāmenu vairākumā Francijas augstākajās 
mācību iestādēs. Šī diploma esamība būtiski atvieglo darbā iekārtošanās iespēju procesu 
franciski runājošajās valstīs. 

DELF Prim ir eksāmena versija, kas īpaši paredzēta bērniem ( 8-12 gadi), DELF Prim sastāv 
no 3 savstarpēji nesaistītiem diplomiem (A1.1, A1 un A2), kas atbilst 6 Eiropas Padomes 
noteiktajiem valodu zināšanu līmeņiem. Eksāmenā vērtē četras valodas prasmes: 
klausīšanās un sapratne, lasīšana un sapratne, runāšana, rakstīšana. Eksāmena tēmas ir 
piemērotas vecuma grupas specifikai. Saņemtajam diplomam ir tāda pati vērtība kā 
atbilstoša pieaugušajiem paredzēta eksāmena diplomam. 
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Eksāmeni notiek vairākas reizes gadā un tiem iepriekš jāpiesakās. Visus augstāk minētos 
eksāmenus var kārtot Francijas institūtā Latvijā. Francijas institūts Latvijā piedāvā kandidātu 
testēšanu, sagatavošanas kursus eksāmeniem un konsultācijas. 

Sīkāka informācija un eksāmenu paraugi pieejami: 
 www.fda.ccip.fr
 www.ciep.fr
 www.institut-francais.lv

Papildus informācija:
 Papildus resursi un franču valodas eksāmenu sagatavošanas kursu iespējas

http://web1.ihriga.lv/1/1/lv/393

 Bibliotēkas:
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html

 Papildus mācību materiāli: http://francais-authentique.blogspot.com/

Informācija un pieteikšanās: 
Francijas institūts Latvijā, Valodas kursu sekretariāts, Elizabetes iela 59, Rīga. Tālr. 
6720158, e-pasts: kursi@institut-francais.lv. 

Informāciju sagatavoja:
Mg. philol. Līga Kļaviņa, Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras asistente, e-pasts: 
Liga.Klavina@turiba.lv


