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JUHISED KAUSTA KASUTAMISEKS
Kausta kasutage selleks, et koguda kokku tööde näidised ja teised dokumendid,
tõendamaks teie pädevust õpitavates keeltes. See võimaldab teil järele mõelda
saavutatu üle ning näidata teistele, milleks te võimeline olete.
Kausta võivad kuuluda mis tahes järgmised osad:
 näited headest kirjalikest töödest,
 audio/videosalvestused,
 mõne projekti kirjeldus ja tulemused,
 dokumendid, diplomid, tunnistused,
 kursuste kirjeldused,
 mõtted keeleõppe kohta,
 õpetajate või juhendajate arvamused,
 teiste hinnangud teie keeleoskuse kohta,
 materjalid, mida soovid alles hoida ja teistele näidata.
Teie ise otsustate, mida te oma kausta panete.
Te võite täiendada seda nii tihti, kui soovite, ja asendada vanemad tööd uuematega.
Te võite seda kasutada eri keelte oskuse üldise näidiskaustana või võite koguda
sellesse materjale kindla eesmärgiga, näiteks lisamaterjaliks tööle asumise
avalduse juurde või kui soovite astuda mõnda haridusasutusse.
Te võite sinna panna tööd, mis on teie arvates väga hästi õnnestunud, või võite
selles hoida vanemaid töid, et näidata oma arengut. Uuendage järjekindlalt
materjalide nimekirja. Kasutage iga keele kohta eraldi lehte (lehti saate paljundada
või printida veebilehtedelt www.eaquals.org ja www.alte.org).
Nimekirjas märkige, millist liiki materjale te oma kaustas hoiate (näiteks kirjand,
helisalvestis, kiri, luuletus jne) ning andke lühike ülevaade nende sisust.
Tehke märge paremal asuvasse veergu, et näidata, kas see töö on ainult teie enda
tehtud või koostöös teiste õppijatega. Tehke märge viimasesse veergu, et näidata,
kas töö on üle vaadatud pärast õpetaja või muu hindaja tehtud parandusi.
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Märkige siia, missuguseid materjale te oma kaustas hoiate.
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