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       Fransızca Ağırlıklı Erken Program Nedir? 

Fransızca Ağırlıklı Erken Program, anaokulunda 
başlayan ve 12. sınıfa kadar devam eden, yoğun bir 

ikinci dil olarak Fransızca öğrenme programıdır. 
İlk anaokulu yılından (JK) 3. sınıfa kadar tüm ders 
aktiviteleri Fransızca yürütülür. Özel alan dersi (ör. 
Sağlık ve Beden Eğitimi) İngilizce verilebilir. 4. ve 8. 

sınıflar arasında program %50 Fransızca ve %50 
İngilizce ağırlıklı olarak verilir. 

Kim başvurabilir? 

Sadece 2022 Eylül için, ilk anaokulu yılına 
(Junior Kindergarten) veya ikinci anaokulu 

yılına (Senior Kindergarten) başlayacak 
öğrenciler, Fransızca Ağırlıklı Erken Programa 

başvurabilirler. 

2023 Eylül’de ise Fransızca Ağırlıklı Erken Programa 
yalnızca ilk anaokulu yılında yazılmak mümkün 

olacak. 

           Erken Ağırlıklı Programın Faydaları 

Fransızca Ağırlıklı Erken Program, dil geçmişi 
hangi dilden olursa olsun tüm öğrencilerin 
üst düzey Fransızca yetkinliği kazanmasını 

sağlar. 
Başka bir dili bu şekilde öğrenmek, öğrencilere 

pek çok başka fayda da sağlar, örneğin: 
 
 Başka bir dilde öğrenim görmenin, öğrencinin 
baskın olduğu dildeki becerilerini de iyileştirdiği 
kanıtlanmıştır. 

 Dil öğrenmenin, gelişmiş düşünme ve öğrenme 
becerileri gibi, öğrencinin tüm öğrenim alanlarında 
kullanabileceği diğer bilişsel faydaları da vardır. 

 Birden fazla dile hakim olmak, öğrencilere 
gelecekte pek çok fırsatın kapısını aralarken, farklı 
kültürlere ve kimliklere dair farkındalık aşılar. 

 İki dilli öğrenciler genel olarak güçlü iletişim 
becerileri geliştirirler ve başka dilleri daha 
kolay öğrenebilirler. 

    Fransızca Ağırlıklı Erken Program Kimlere Uygundur? 

 Evde Fransızca dışında bir dil konuşan ailelere 
yöneliktir. 

 Tüm öğrencilerin başka bir dil öğrenme 
kabiliyetine sahip olduğuna yürekten inanıyoruz. 
Dolayısıyla bu programa her türlü öğrenme stiline ve 
dil geçmişine sahip öğrencileri kabul ediyor ve onları 
destekliyoruz. 

 Fransızca Ağırlıklı Erken Program, Fransızca 
yetkinliği geliştirme fırsatına sahip olmak isteyen tüm 
ailelere uygundur. 

          Başvuru Bilgileri 

Fransızca Ağırlıklı Erken Program ve başvuru 
süreci hakkında bilgi için 

www.tdsb.on.ca/French adresini ziyaret edin. 
 

Şu an için Fransızca Ağırlıklı Erken Program başvuru 
dönemi, her yıl Kasım ayı olarak belirlenmiştir. 

Mevcut yılın son başvuru tarihlerini öğrenmek için, 
Eylül başında lütfen web sitesine bakın. 

 
Önemli: Zamanında başvuran ve koşullara uygun 

tüm öğrencilerin programa yerleştirilme 
garantisi vardır, ancak belirli bir okula 

yerleştirilme garantisi YOKTUR. 

http://www.tdsb.on.ca/French
http://www.tdsb.on.ca/French

