ویدیو (Video 1) 1
 PBLAچیست

صحنه
1
2
3
4
5

توصیف
به کانادا و کالس زبان انگلیسی خود خوش آمدید! با صرف وقت خود در اینجا ،شما انگلیسی و
زندگی در کانادا را می آموزید.
در کالس ،معلم تان ارزیابی زبان را مبتنی برنمونه کارها در پوشه ،یا  PBLAانجام می دهد تا
چگونگی پیشرفت زبان تان را به شما نشان دهد.
شما در طول زمان انگلیسی را خواهید آموخت ،هرچه بیشتر از معلم تان بیاموزید و تمرین کنید
زبان تان بهتر خواهد شد.
شما باید نشان دهید که چه آموخته اید .برای کمک به شما درانجام این کار ،نمونمه کارهای خود
را در یک پوشه دریافت خواهید کرد که معلم تان ممکن است به آن بایندر بگوید.
این پوشه ای است که شما در کالس  ESLبه کار خواهید برد .شما را در کالس می بینم!

ویدیو 2
چه وقت از PBLAاستفاده می کنید

صحنه

توصیف

1

در کالس ،شما گوش دادن ،صحبت کردن ،خواندن و نوشتن را تمرین می کنید .این کار به
پیشرفت انگلیسی تان کمک خواهد کرد.
شما آنچه را که آموخته اید در پوشه خود قرار خواهید داد.

3

در طول زمان شما خواهید دید که چگونه انگلیسی تان بهتر خواهد شد.

4

شما قادر خواهید بود آنچه را که آموخته اید بررسی کنید و می توانید با کار کردن با معلم تان
تصمیم بگیرید که در چه موردی نیاز به پیشرفت دارید و پس از آن چه چیزی را بیاموزید.
پوشه شما همچنین اطالعات بسیار خوب و زیادی در باره زندگی در کانادا و آموزش زبان
انگلیسی دارد.
این پوشه برای شماست که از آن در کالس درس و در منزل استفاده کنید.
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ویدیو 3

چرا از  PBLAاستفاده کنید

صحنه

توصیف

1

در کالس ،معلم از شما سوال خواهد کرد که مایل به آموختن چه چیزی هستید .شما می توانید
مباحثی را انتخاب کنید که در زندگی روزانه تان در کانادا به شما کمک کند.
در طول زمان شما خواهید دید که چگونه انگلیسی تان بهتر خواهد شد.

3

همچنان که انگلیسی تان بهتر می شود ،شما قادر خواهید شد که کارهای بیشتری را در زندگی
روزانه خود انجام دهید ،مثل خرید کردن
به این فکر کنید که آموختن انگلیسی چه کمکی به شما در زندگی تان خواهد کرد.

5

با پوشه خود می توانید ببینید که چقدر پیشرفت کرده اید.
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وﯾﺪﯾﻮ 4
ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮھﺎ در ﺣﺎل آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻤﻨﻈﻮر روﺷﻦ ﺷﺪن
ﻣﻄﺎﻟﺐ ،وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻒ
اﺳﺘﻔﺎده از  PBLAدر ﮐﻼس ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در آﻣﻮﺧﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﺎﮔﺮدان ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ!
ﺳﻮال ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﺟﮫ ﻣﻮﻗﻊ از ﭘﻮﺷﮫ )ﺑﺎﯾﻨﺪر ﯾﺎ ﮐﻼﺳﻮر( ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﻦ از ﭘﻮﺷﮫ ﺧﻮد ھﺮروز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺑﺎره ﮐﺎﻧﺎدا داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ.
]در[ ﻣﻨﺰل ،ﺑﺮای ﻣﺮور ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﻢ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﻼس ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﮏ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻢ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻢ در درس ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮم.
ھﺮ روز ،زﯾﺮا آن ھﻤﯿﺎر ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻮال ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﺟﮫ ﺟﯿﺰھﺎﯾﯽ را در ﭘﻮﺷﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ؟
ﻣﻦ در ﭘﻮﺷﮫ ﺧﻮد ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درس و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ ﻣﻨﺰل را ﻣﯽ ﮔﺬارم.
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﮔﻮش دادن و ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮد را.
اﻣﺘﺤﺎن ھﺎ و ﯾﺎد داﺷﺖ ھﺎی ﺧﻮدم را.
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﻢ را.
ﺳﻮال ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :اﺳﺘﻔﺎده ازﭘﻮﺷﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﭘﻮﺷﮫ ]ھﺎ[ ﺑﮫ ﻣﻦ در آﻣﻮﺧﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
]در[ آﻣﻮﺧﺘﻦ راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا.
]در[ آﻣﻮﺧﺘﻦ در ﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ.
ﺳﻮال ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﭼﺮا ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﮫ ھﺴﺘﯿﺪ؟
ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم از ﭘﻮﺷﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ زﯾﺮا در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎرھﺎﯾﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
آن ﺷﺎﻣﻞ اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﻢ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
آن اطﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی در ﺑﺎره ﮐﺎﻧﺎدا دارد ﻣﺜﻞ ھﻮا ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮭﺪاﺷﺖ.
ﭘﻮﺷﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ راھﻨﻤﺎ در ﺳﻔﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﭘﻮﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﮫ در ﺣﺎل ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ.
آن ﺑﮫ ﺗﺎزه واردﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮری ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮ وﺗﺎزه را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﻮﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزه ای را در ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ.
اﺳﺘﻔﺎده  PBLAﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد! ﺷﻤﺎ را در ﮐﻼس
از
ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ!

