Video 1
ELBP nedir?
Sahne

Anlatı

1

Kanada'ya ve Fransızca dil kursunuza hoş geldiniz! Burada geçirdiğiniz zaman boyunca Fransızca dilini ve Kanada'da
yaşamanın neye benzediğini öğreneceksiniz.

2

Sınıfınızda, eğitmeniniz dilinizin nasıl geliştiğini göstermek için Portföy Tabanlı Dil Değerlendirmesi veya ELBP kullanır.

3

Fransızca dilini zaman içerisinde öğrenecek, eğitmeninizden öğrendikçe ve pratik yaptıkça daha iyi hale geleceksiniz.

4

Ne öğrendiğinizi göstermeniz gerekir. Bunu yapmanıza yardımcı olmak için size özel bir portföy alacaksınız. Öğretmeniniz
bunu klasörünüz olarak adlandırabilir.

5

Bu, FLS dersliğinde kullanacağınız klasörünüz. Sınıfta görüşmek üzere!

Video 2
ELBP ne zaman kullanılır?
Sahne

Anlatı

1

Sınıfınızda Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma alıştırmaları yapacaksınız. Bu alıştırmalar Fransızca becerilerinizin
gelişmesine yardımcı olacak.

2

Öğrendiklerinizi klasörünüze koyacaksınız.

3

Zaman içerisinde Fransızca becerilerinizin nasıl daha iyi hale geldiğini göreceksiniz.

4

Öğrendiklerinizi gözden geçirebilecek ve eğitmeninizle birlikte çalışarak geliştirmeye ihtiyaç duyduğunuz ve ardından
öğreneceğiniz konulara karar verebileceksiniz.

5

Klasörünüz aynı zamanda Kanada'da yaşamak ve Fransızca öğrenmek hakkında da pek çok harika bilgi içermektedir.

6

Size ait bu klasörü sınıfta ve evde kullanabilirsiniz.

Video 3
ELBP neden kullanılır?
Sahne

Anlatı

1

Sınıfınızda eğitmeniniz size ne öğrenmek istediğinizi soracak. Kanada'da günlük yaşamınızda size yardımcı olacak konuları
seçebilirsiniz.

2

Zaman içerisinde Fransızca bilginizin nasıl daha iyi hale geldiğini göreceksiniz.

3

Fransızca becerileriniz geliştikçe gündelik hayatınızda daha fazla şey yapabileceksiniz. Örneğin, alışverişe çıkmak.

4

Bir düşünün, Fransızca öğrenmek hayatınızda neler yapmanıza yardımcı olacak?

5

Klasörünüz sayesinde, ne kadar ilerleme kaydettiğinizi görebileceksiniz.

Video 4
Fransızca Referanslar
Bu videolarda izlediğiniz katılımcılar Fransızca öğreniyorlar. Aşağıdaki yazılı ifadeler daha açıklayıcı bir anlatım için yer yer
düzeltilmiştir.
Anlatım
Sınıfınızda kullandığınız PBLA Fransızca öğrenmenizde size yardımcı olacaktır. Bakalım bu konuda öğrenciler neler söylüyor!
Anlatımda sorulan soru: Klasörünüzü ne zaman kullanıyorsunuz?
Klasörümü sınıfta sürekli kullanıyorum.
Sınıfta ve evde her gün kullanıyorum.
Sınıfta yaptığım ödevleri kontrol etmek için kullanıyorum.
Sürekli. Örneğin birisine iş bulmasında yardımcı olurken.
Notlarımı yeniden gözden geçirirken.
Dil seviyemi öğrenmem gerektiğinde.
Notlarımı ve belgelerimi düzenlemek istediğimde.
Arabamda da kullanıyorum.
Anlatımda sorulan soru: Klasörünüze hangi malzemeleri koyuyorsunuz?
Klasörüme not defterimi koyuyorum. Ayrıca bütün program kağıtlarını. Gramer ve kelime dağarcığı egzersizlerini.
Bütün notlarımı klasörde saklıyorum.
Kanada'ya yeni gelenler için yararlı bilgiler içeren bölümler var.
Çalışmalarımı ve ev ödevlerimi klasörüme koyuyorum.
Anlatımda sorulan soru: Klasörü kullanmak size nasıl yardımcı oluyor?
Benim için klasörüm bir el kitabı gibi.
Dersleri gözden geçirmek ve çalışmak için kullanışlı.
Klasör Kanada hakkında pek çok şey öğrenmemde bana yardımcı oluyor.
Organize olmamda, değerlendirmelerde ve elbette Fransızca öğrenmemde yardımcı oluyor.
Klasörüm düzenli olmama ve yeni şeyler öğrenmeme yardımcı oluyor.
Klasörüm bana çok yardımcı oluyor.
Anlatımda sorulan soru: Klasörü kullanmayı neden seviyorsunuz?
Klasörü seviyorum çünkü çok düzenli.
Klasörümü kullanmayı seviyorum çünkü Fransızca öğrenmeme yardımcı oluyor.
Klasörümü kullanmayı seviyorum çünkü bana çok yardımcı oluyor.
PBLA'yı kullanmak bu öğrencilere yardımcı oldu. Gelin size de nasıl yardımcı olacağını görün! Sınıfta görüşmek üzere!

