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Puna me “Ndryshimet” 
Çfarë mund të bëjnë prindërit për të ndihmuar fëmijët të mësojnë 

Standartet e shtetit “Common Core”  u kërkojnë mësuesve të bëjnë 12 “ndryshime” të mëdha ose (ndryshime) në klasat e tyre – gjashtë ndryshime në 

gjuhën angleze dhe gjashtë ndryshime në lëndën e matematikës. Këto ndryshime mund të jenë të vështira në fillim ndërsa nxënësit dhe dhe mësuesit u 

përshtaten kërkesave më të larta. 

Si prind ju mund të ndihmoni dhe të mësoni më shumë ndërsa komunikoni më fëmijën lidhur me atë që fëmija po mëson. U bëni pyetje të 

përgjithshme se çfarë kanë mësuar në shkollë çdo ditë, lexoni detyrat e tyre dhe merrni pjesë në takimet e shkollës për të mësuar rreth kërkesave që 

mësuesit kanë ndaj tyre. 

Ky dokument shpjegon disa nga mënyrat se si klasa e fëmijës tuaj po ndryshon dhe se si ju mund të ndihmoni; për më shumë informacion vizitoni 

faqen e internetit www.engageny.org. 

12 Ndryshimet 

Kultura e  Gjuhës Angleze/Shkrim dhe këndim Matematika 

 U lexoni më shumë materiale letrare sesa ato jo letrare  U përmirësoni aftësitë sipas klasave 

 U mësoni botën nëpërmjet leximit  U mësoni më shumë rreth sa më pak temave 

 U lexoni më shumë materiale të vështira  Përdorni  me lehtësi elementët e matematikës   

 Diskutoni mbi leximin duke përdorur "faktet"  Mendoni shpejt dhe zgjidhni problemet 

 Shkruani rreth leximit duke përdorur "faktet"  U kërkoni të mësojnë dhe zbatojnë atë 

 U mësoni më shumë fjalë të fjalorit  Përdorni matematikën në botën reale 
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KULTURA E GJUHËS ANGLEZE/ SHKRIM DHE KËNDIM: KËRKESAT NDAJ NXËNËSVE DHE  IDETË 
PËR PRINDËRIT  

Çfarë quajmë 
ndryshim? 

Çfarë duhet të bëjnë nxënësit? Çfarë mund të bëjnë prindërit për të ndihmuar? 

Leximi i sa më 
shumë librave 

letrare dhe atyre që 
trajtojnë ngjarjet 

reale 

Lexoni më shumë librat jo trilluese U ofroni më shumë libra që trajtojnë ngjarje reale  

Kuptoni se si librat letrarë janë shkruajtur dhe organizuar U lexoni libra që trajtojnë ngjarjet reale me zë të lartë ose lexoni së 

bashku me ata 

Kënaquni dhe diskutoni detajet e e librave jo trillues 
Kënaquni më leximin e librave që trajtojnë ngjarjet reale në praninë e 

fëmijës 

Mësimi rreth botës 

duke lexuar 

Mësoni më shumë rreth studimeve shkencore dhe shoqërore 

nëpërmjet leximit 
U ofroni fëmijëve libra mbi temat që u interesojnë atyre 

Përdorni dokumentet që lidhen me “burimet kryesore”  U gjeni librat që shpjegojnë se si funksionojnë gjërat dhe se pse 

funksionojnë ashtu 
Bëhuni të zgjuar nëpërmjet përdorimit të librave Diskutoni librat që trajtojnë ngjarje reale dhe idetë e tyre 

Leximi i më shumë 
librave të vështirë 

Të rilexojnë deri kur ata ta kuptojnë Mësoni se çfarë konsiderohet e përshtatshme sipas klasës 

Të lexojnë librat që janë në nivelin e duhur ose në nivelin 

më të lartë të pëlqyeshmërisë 
U ofroni librat e vështirë si edhe ato që mund ti lexojnë lehtësisht 

Të kontrollojnë zhgënjimin Lexoni së bashku me fëmijën librat e vështirë 

Të këmbëngulin në përmirësimin e tyre U tregoni atyre se librat e vështirë ja vlen të lexohen 

Diskutimi rreth 

leximit duke 
përdorur faktet 

Gjeni faktet që mbështesin argumentet  Diskutoni rreth librave 

Formuloni mendimet dhe gjykimet U kërkoni atyre faktet gjatë diskutimeve dhe debateve të përditshme 

Diskutoni se çfarë autori po mendon 
U lexoni me zë të lartë ose lexoni të njëjtin libër me fëmijën juaj dhe 
diskutoni  

Parashikoni se çfarë do të ndodhë në vijim Diskutoni mbi parashikimet 

Të shkruarit rreth 
librit duke përdorur 

faktet 

Përgatisni me shkrim argumentet duke përdorur faktet I nxisni të shkruajnë në shtëpi  

Krahasoni shumë libra duke shkruajtur rreth tyre Shkruani së bashku “librat” duke përdorur faktet dhe detajet  

Mësoni se si të shkruani mirë Rishikoni kopjet e ekzemplarit të punuar nga nxënësit 

Mësimi i më shumë 

fjalëve të fjalorit 

Mësoni fjalët që duhet të përdorni në kolegj dhe gjatë 
karrierës 

 

U lexoni fëmijëve shpesh dhe në mënyrë konstante  

Bëhuni të zgjuar gjatë përdorimit të “forcës së gjuhës” U lexoni shumë libra që trajtojnë temë të njëjtë  

Bisedoni me fëmijët, u lexoni atyre, dëgjojini, këndoni me ata si 

edhe krijoni poezi dhe ushtrime me fjalë të çuditshme 
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MATEMATIKA: KËRKESAT NDAJ NXËNËSVE DHE IDETË PËR PRINDËRIT 

Çfarë quajmë 
ndryshim? 

Çfarë duhet të bëjnë nxënësit?  
Çfarë mund të bëjnë prindërit për të ndihmuar? 

Përmirësimi i 

aftësive gjatë 
klasave 

 
Zgjeroni njohuritë vit pas viti 

Të jeni të vetëdijshëm për vështirësitë e fëmijës vitin e kaluar dhe si këto do 
të ndikojë në mësimin në vijim 

Ta përkrahni fëmijën  

Të siguroheni që të jepni mbështetjen për aftësitë e “munguara” si për 

shembull numrat negativë, fraksionet etj. 

Të mësuarit më 
shumë rreth sa 

më pak temave 

Shpenzoni më shumë kohë rreth sa më pak 
koncepteve 

Mësoni se cila është prioritet për fëmijën në bazë të nivelit të klasës së 
tij 

Përdorimi me 
lehtësi i lëndës së  

matematikës 

Hulumtoni më shumë në secilin koncept Të kaloni kohën me fëmijën në bërjen e detyrave prioritare 

Kërkoni që mësuesi t’ju njoftojë lidhur me ecurinë e fëmijës në kryerjen e 
detyrave prioritare 

Të menduarit e 
shpejtë DHE 

zgjidhja e 

problemeve 

Kaloni kohën duke u praktikuar në kryerjen 

e shumë veprimeve matematikore në bazë 

të të njëjtës ide  

Ti nxisni fëmijët që të mësojnë, kuptojnë dhe mbajnë mend elementët bazë 

të matematikës  

Mësoni të gjitha aftësitë që fëmija duhet te ketë 

Vendosni si prioritet mësimin e aftësive në të cilat fëmija ka më shumë vështirësi 

Të mësuarit dhe 

zbatimi i mire i tij 

Bëni që matematika të funksionojë si dhe kuptoni 

se përse ajo funksionon 

I bëni pyetjet dhe kontrolloni detyrat për të parë nëse fëmija e kupton 

arsyen se cila është përgjigja dhe përse është ajo përgjigje 

Bisedoni se përse matematika funksionon 
E përkrahni për kohën që i nevojitet fëmijës të mësojë aftësitë kryesore të 

matematikës 

Provojeni se e dini se në cilën mënyrë dhe përse 
matematika funksionon  

I lini kohën që fëmija të punojë në shtëpi rreth aftësive matematikore  
 

Përdorimi i 
matematikës në 

situatat reale  

Përdoni matematikën në situatat e botës reale 

Mësoni se cilat aftësi matematikore të përdorni në 
secilën situate  

  I kërkoni fëmijës të bëjë veprimet matematikore që i has në jetën e përdishme  
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