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Misioni i Zyrës së Arsimit Dygjuhësh dhe Studimeve në Gjuhë të Huaja ( Office of Bilingual
Education and World Languages – OBE-WL) pranë Departamentit të Arsimit të Shtetit të Nju
Jorkut (New York State Education Department – NYSED), është të sigurojë që të gjithë
nxënësit e shtetit të Nju Jorkut, duke përfshirë edhe ata që mësojnë gjuhën angleze, të
arrijnë nivelin më të lartë të suksesit akademik dhe të aftësisë gjuhësore. Ne përpiqemi të
sigurojmë që programet mësimore individuale dhe nevojat sociale dhe emocionale të të gjithë
nxënësve të plotësohen në shumë gjuhë duke u mundësuar përgatitjen për të vazhduar
studimet e larta dhe për punë. Departamenti i Arsimit i Shtetit të Nju Jorkut ka bindjen se të
gjithë mësuesit janë mësues të nxënësve që mësojnë gjuhën angleze (English Language
Learners – ELLs).
Në përgjigje të një ekonomie globale në ndryshim, Departamenti i Arsimit i Shtetit të Nju
Jorkut ka miratuar Standardet e Përbashkët Bazë të Mësimit (Common Core Learning
Standards – CCLS) për tu siguruar nxënësve, mësuesve dhe prindërve një sërë perspektivash
të qarta që çojnë drejt përgatitjes për ndjekjen e studimeve të larta ose për punë. Gjatë
dekadës së fundit, është shënuar rritje në numrin e nxënësve që mësojnë anglisht në shkollat
publike të shtetit të Nju Jorkut duke bërë që numri i nxënësve, të cilët flasin mbi 160 gjuhë, të
arrijë në 214.378. Me qëllim që këta nxënës të kenë sukses, është e nevojshme që
Departamenti i Arsimit i Shtetit të Nju Jorkut të pajisë shkollat me platformat e përshtatshme,
vlerësimet dhe materialet për gjuhën amtare me qëllim që mësuesit të japin mësim në
mënyrë të tillë që të krijojnë mundësitë që nxënësit të përmbushin standardet rigoroze. Sipas
Rregullores së Komisionerit të Arsimit, Pjesa 154, Zyra e Edukimit Dygjuhësor dhe e
Studimeve në Gjuhë të Huaja konfirmon se nuk lejohet të pretendohet që përfshirja pa
mbështetje e nxënësve në një mjedis ku flitet gjuha angleze do t’u mundësojë atyre arritjen e
suksesit akademik.
Standardet e Mësimit “Common Core” P-12 të Departamentit të Arsimit të Shtetit të Nju
Jorkut kërkojnë që çdo mësues të jetë i gatshëm t’u mësojë gjuhën akademike dhe
përmbajtjen e vështirë mësimore të gjithë nxënësve, duke përfshirë edhe nxënësit që
mësojnë gjuhën angleze. Të gjithë mësuesit duhet të kenë aftësitë për të mbështetur
nxënësit që mësojnë gjuhën angleze të cilët fitojnë njohuritë kryesore krahas përvetësimit të
gjuhës angleze. Është e domosdoshme që të gjithë mësuesit të punojnë në lëndët kryesore
me qëllim që të gjithë nxënësit të përmbushin kërkesat e larta në kuadër të Standardeve të
Mësimit “Common Core”.
Parimet e mëposhtme u hartuan me kujdes si një kuadër mbarë-shtetëror që synon të
qartësojë se çfarë pritet nga administratorët, hartuesit e politikave dhe mësuesit në përgatitjen
e nxënësve të gjuhës angleze që të kenë sukses duke filluar nga parashkollorja si edhe duke
hedhur bazat e përgatitjes për në kolegj dhe punë. Këto parime synojnë të ofrojnë burime,
udhëzime dhe mbështetje për drejtoritë arsimore, shkollat dhe mësuesit si dhe të nxisin
mirëkuptimin dhe vlerësimin e arsimit dygjuhësh, mësimin e gjuhën angleze si gjuhë e dytë si
dhe studimeve të gjuhëve të huaja.
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Parimet drejtuese të projektit për nxënësit e gjuhës angleze janë:
1. Të gjithë mësuesit janë mësues të nxënësve që mësojnë anglisht dhe nevojitet që ata
të planifikojnë duke:



Hartuar dhe dhënë udhëzime të përshtatshme si nga ana kulturore dhe gjuhësore për të
gjithë nxënësit dukë përfshirë edhe ata nxënës që ndjekin Programet e Edukimit Individual
(IEP).



Dhënë udhëzime të integruara në përmbajtje dhe gjuhë për të mbështetur mësimin e gjuhës
nëpërmjet platformave me fokus gjuhën. Mësuesit dygjuhësh, ata që mësojnë gjuhën angleze si
gjuhë të dytë si dhe ata të lëndëve të tjera duhet të bashkëpunojnë vazhdimisht me qëllimin që të
nxisin arritjet akademike në të gjitha lëndët.



Përdorur materiale dhe burimet mësimore të përshtatshme nga ana gjuhësore, sipas moshës dhe
klasës, në përputhje me Standardet e Mësimit “Common Core”.



Bashkëpunuar me personelin jo mësimor të shkollës si dhe me burimet njerëzore të
komunitetit për të adresuar nevojat e shumta të nxënësve që mësojnë gjuhën angleze.

2. Të gjitha bordet e shkollave si dhe drejtuesit e drejtorive arsimore dhe shkollave janë
përgjegjës për të siguruar që nevojat akademike, gjuhësore, shoqërore dhe emocionale të
nxënësve të gjuhës angleze të trajtohen duke:
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Siguruar një vizion të qartë për suksesin e nxënësve që përfshin pritshmëritë e larta në arritjet e
nxënësve të gjuhës angleze si edhe zhvillimin shoqëror dhe emocional të tyre mbështetur nga një
plan masash i plotë që ofron shumë rrugë drejt përgatitjes për në kolegj dhe punë nëpërmjet
programeve të cilësisë së lartë që plotësojnë nevojat e nxënësve të gjuhës angleze.



Ofruar udhëzime të cilësisë së lartë për nxënësit që mësojnë anglisht.



Përdorur dhe koordinuar burimet financiare dhe njerëzore, duke siguruar që plani i mësimit
të zbatohet në mënyrë efektive.



Ofruar mbështetje, drejtim dhe informacion të cilësisë së lartë mësuesve për të përmirësuar
praktikat e tyre mësimore.



Ofruar një mjedis përfshirës dhe të sigurt mësimor që respekton dhe vlerëson gjuhët dhe
kulturat e të gjithë nxënësve.



Siguruar që drejtuesit e drejtorive arsimore dhe shkollave të trajnohen për të përmbushur
nevojat e nxënësve të gjuhës angleze me synimin e kultivimit të një kulture shkollore të
pritshmërisë së lartë.



Ofruar shërbime mësimore dhe mbështetëse cilësore për nxënësit me aftësi të kufizuara që
mësojnë anglisht në pajtim me Programet e Edukimit Individual (IEP) si edhe me politikat
aktuale.
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3. Drejtoritë arsimore dhe shkollat angazhohen që të gjithë nxënësit e gjuhës angleze të mësojnë sipas
klasës së përshtatshme dhe nivelit rigoroz akademik në përputhje me standardet e Fondacionit
“Common Core” të Para shkollores të Shtetit të Nju Jorkut si edhe standardet e Mësimdhënies P-12
“Common Core” duke:


Caktuar objektivat specifike të gjuhës dhe përmbajtjes.



Integruar udhëzimet direkte ose indirekte që bazohen në punën kërkimore me fjalorin.



Ofruar mundësi nxënësve për të diskutuar çështjet dhe mënyrën e zgjidhjes se tyre me
bashkëmoshatarët.



Ndihmuar mësimin me anë të përdorimit të praktikave strategjike kërkimore (p.sh., mjetet e
komunikimit, artet vizuale dhe organizuesit grafikë etj.).



Ofruar mbështetje, edukim dhe akomodim special si edhe udhëzime të veçanta duke
përmbushur nevojat e veçanta mësimore të nxënësve me aftësi të kufizuar që mësojnë
gjuhën angleze.



Hartuar, përzgjedhur dhe zbatuar një program shumë cilësor që përmbush nevojat e
nxënësve që mësojnë anglisht qysh në moshë të vogël në mbështetje të Fondacionit
“Common Core” të ciklit të para shkollores të Shtetit të Nju Jorkut,
http://www.p12.nysed.gov/ciai/commoncorestandards/pdfdocs/nyslsprek.pdf.



Përdorur gjuhën akademike si edhe mbështetjen e lëndëve të tjera për të krijuar vazhdimësinë
e mësimit të gjuhës me anë të programeve dygjuhësore “Common Core” të Shtetit të Nju
Jorkut, http://www.engageny.org/resource/new-york-state-bilingual-common-core-initiative.

4. Drejtoritë arsimore dhe shkollat vlerësojnë se dygjuhësia dhe aftësia për të komunikuar në dy
gjuhë janë pasuri dhe mund të ofrojnë mundësi për të gjithë nxënësit për të fituar Diplomën e
Dygjuhësisë me marrjen e diplomës të shkollës së mesme duke i pajisur të gjithë nxënësit me:
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Mundësitë për të marrë pjesë në programet mbështetëse gjuhësore ose të mësimit të
gjuhës që sjellin rritjen e aftësisë për të folur në gjuhën angleze dhe gjuhë të tjera.



Mundësitë për të përdorur dhe zhvilluar njohuritë akademike mbi përmbajtjen e gjuhës si
në gjuhën angleze ashtu edhe në një gjuhë të ndryshme nga anglishtja, duke përfshirë
edhe gjuhën amtare të nxënësit.



Programet rigoroze të Edukimit Dygjuhësh për nxënësit e gjuhës angleze me synimin e
ruajtjes dhe zhvillimit të gjuhës amtare si edhe arritjes së komunikimit efektiv në gjuhën
angleze si dhe aftësisë për të komunikuar në dy gjuhë.



Rrugët alternative për ata nxënës për të cilët nuk ekziston program i edukimit dygjuhësh në
drejtorinë arsimore në gjuhën e tyre amtare për shkak të numrit të ulët të tyre.
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5. Drejtoritë arsimore dhe shkollat vlerësojnë të gjithë prindërit dhe familjet e nxënësve të gjuhës

angleze si partnerë në edukim dhe i përfshijnë ata efektivisht në edukimin e fëmijëve të tyre duke:



Ofruar prindërve burimet që do t’u mundësojë atyre marrjen e vendimeve të duhura
lidhur me edukimin e fëmijëve të tyre.



Ofruar prindërve të gjithë informacionin e duhur lidhur me të drejtat e tyre dhe
përzgjedhjet e programit në një gjuhë dhe format që prindërit mund të kenë akses dhe
ta kuptojnë lehtë.



Ofruar trajnim prindërve në gjuhën angleze si edhe në gjuhët e tyre amtare mbi
strategjitë efektive në mbështetje të edukimit të fëmijëve të tyre si në shkollë dhe
jashtë saj.



Angazhuar prindërit si pjesëmarrës, kontribuues dhe ndërlidhës kulturorë aktivë me
komunitetin e shkollës.



Informuar prindërit dhe anëtarët e familjes mbi pritshmërinë e lartë që kanë vendosur
shkollat në edukimin e të gjithë nxënësve të gjuhës angleze duke i angazhuar ata në
ndjekjen dhe përmbushjen e kësaj pritshmërie.



Bashkëpunuar me personelin shkollor ndihmës si edhe me organizatat e komunitetit
imigrant për të trajtuar nevojat e shumta të familjeve të nxënësve që mësojnë anglisht.

6. Komunitetet e shkollave dhe të drejtorive arsimore ofrojnë mësues dhe personel ndihmës me përvojë
në fushën e edukimit në dy gjuhë, mësimit të gjuhës angleze si gjuhë e dytë si dhe mësimit të një
gjuhë tjetër përveç gjuhës angleze (LOTE) duke rritur aftësitë profesionale të tyre nëpërmjet:



Krijimit të mundësive të mësimit të qëllimshëm për të gjithë mësuesit në mënyrë që ata të
bashkëpunojnë dhe hartojnë udhëzimet, analizojnë punën e nxënësve dhe zhvillojnë mësime
rigoroze.



Krijimit të kushteve të qëndrueshme dhe materiale për të gjithë mësuesit që të marrin pjesë në
zhvillimin profesional kuptimplotë që adreson nevojat e nxënësve që mësojnë gjuhën angleze,
duke përfshirë punën në shtëpi si dhe në drejtim të zhvillimit të ri të gjuhës.

7. Komunitetet e shkollave dhe të drejtorive arsimore mbështesin gjuhën amtare,
vlerat kulturore si dhe njohuritë e mëparshme të nxënësve që studiojnë gjuhën
angleze duke:
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Konsideruar gjuhët amtare si asete mësimi dhe përdorur ato si urë lidhëse ndërmjet
njohurive të mëparshme dhe njohurive të reja si edhe duke siguruar që përmbajtja të
jetë e plotë dhe e kuptueshme.



Përdorur gjuhët amtare dhe kulturat e nxënësve që studiojnë gjuhën angleze në
promovimin e diversitetit në zbatim të Ligjit Dinjitetit për të Gjithë Nxënësit (iniciativë e
Shtetit të Nju Jorkut, që ka hyrë në fuqi në muajin Korrik 2013),
http://www.p12.nysed.gov/dignityact.
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8. Drejtoritë arsimore dhe shkollat përdorin mjetet diagnostikuese dhe praktikat formative të
vlerësimit për të matur njohuritë e nxënësve që studiojnë gjuhën angleze si edhe
programet e reja për të dhënë udhëzime duke:
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Përdorur vlerësimet shtetërore së bashku me vlerësimet formative.



Përdorur të dhënat shtetërore mbi aftësinë gjuhësore (nga Testi mbi Aftësinë
në Gjuhën Angleze si Gjuhë e Dytë të Shtetit të Nju Jorkut (NYSESLAT) si edhe
nga Testi Identifikues për Mësimin e Gjuhës Angleze të Shtetit të Nju Jorkut
(NYSITELL) për të kuptuar nivelin e nxënësve që studiojnë anglisht për sa i
takon zhvillimit gjuhësor si edhe për të gjetur mënyrat e ofrimit të niveleve të
duhura sipas nivelit të aftësisë gjuhësore të tyre.



Përdorur vlerësimet autentike që kërkojnë përdorimin e sofistikuar të gjuhës që
mbështetet në përmbajtjen autentike dhe të pasur të saj.



Përdorur mjetet e duhura për të vlerësuar nevojat dhe progresin e nxënësve
me aftësi të kufizuara që studiojnë gjuhën angleze.



Përdorur rubrikat analitike që ofrojnë informacion mbi njohuritë e përmbajtjes
dhe zhvillimin gjuhësor.



Përdorur vlerësimet në gjuhën amtare për të dhënë udhëzimet dhe evidentuar
rritjen e nivelit të programeve mësimore dygjuhësore në të cilat përdoren
gjuhët amtare.
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