Burimet “Common Core” për Prindërit
Ku të mësoni më shumë dhe të përfitoni më tepër
BURIMET KOMBËTARE
Udhëzuesit Kombëtarë PTA i Prindërve për Suksesin e Nxënësve
http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
Kjo faqe interneti përmban materiale, duke përfshirë edhe udhëzuesit e shkurtër që shpjegojnë
ndryshimet në stardardet e kultures së gjuhës angleze (ELA) dhe matematikë. Udhëzuesit janë në
dispozicion për secilën klasë K-8 si dhe për shkollën e mesme sipas subjektit.
Udhëzuesit janë në dispozicion në gjuhët angleze dhe spanjolle dhe përmbajnë:



Çfarë duhet të mësojnë fëmijët në kulturën e gjuhës angleze dhe lëndën e matermatikës në secilën
klasë sipas standardeve të reja.





Aktivitetet që prindërit mund të bëjnë në shtëpi për të ndihmuar fëmijët të mësojnë.
Metodat që ndihmojnë prindërit të ndërtojnë raporte më të forta me mësuesit e fëmijëve.
Propozimet lidhur me planifikimin për kolegjin si dhe për përgatitjen në karrierë.

Udhërrëfyesi i Prindërve të Këshillit të
Shkollave të Qytetit
http://www.cgcs.org/Domain/36
Kjo faqe interneti në gjuhën angleze dhe spanjolle udhëzon individët lidhur me kulturën e
gjuhës angleze si dhe matematikën për secilën klasë K-8. Udhëzuesit ndihmojnë prindërit për
të mësuar se çfarë fëmijët e tyre do të mësojnë si dhe mënyrën se si mund t’i ndihmojnë ato.
Po ashtu, udhëzuesit parashikojnë edhe afatet kohore se si standardet e veçanta ndryshojnë
nga viti në vit që studentët të jenë gati për studimet në kolegj dhe karrierën pas përfundimit
të shkollës së mesme.
Këshilli i Shkollave të Mëdha të Qytetit ka përgatitur gjithashtu një video tre minutësh për
prindërit që shpjegon “Common Core” dhe që gjendet tek faqja e internetit
http://www.commoncoreworks.org
Faqja e internetit “Përkrahni Fëmijët”
http://stand.org/national/blog/2012/09/10/common-core-standards-building-strongfoundation-our-childrens-success
Faqja e internetit “Përkrahni Fëmijët” përmban një përshkrim të shkurtër për prindërit lidhur me
arsyet se përse shtetet kanë miratuar Standardet e Shtetit "Common Core" (CCSS), cilat janë
ndryshimet dhe se çfarë do të ndryshojë për nxënësit.
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BURIMET E NEW YORKUT
Angazhoni burimet familjare dhe prindërit e New Yorkut.
http://engageny.org/parent-and-family-resources

Kjo faqe interneti ju drejton tek burimet e përshkruara këtu si dhe burimet e tjera,duke
përfshirë udhëzuesit dhe veprimtaritë që ndihmojnë prindërit të kuptojnë më mirë se si New
Yorku po zbaton Standardet e Mësimit ‘Common Core” si dhe se si këto do të përdoren në
klasë.
I përdorni vlerësimet ‘Common Core” të New Yorkut
http://engageny.org/common-core-assessmentsandhttp://engageny.org/resource/test-guidesfor-english-language-arts-and-mathematics
Burimet dhe informacionet për prindërit e interesuar të mësojnë më shumë mbi
vlerësimet “Common Core” duke përfshirë udhëzuesit për provimin si dhe pyetjet
mostër.
Biblioteka familjare “Common Core” në Departamentin e Arsimit të
Qytetit të New Yorkut
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/default.htm
Kjo faqe interneti përmban burimet si për shembull një Përmbledhje të Standardeve
“Common Core” si dhe një shkrim që shoqëron një video të shkurtër në gjuhët: Arabe,
Bengaleze, Kineze, Franceze, Kreolë të Haitit, Koreane, Ruse, Spanjolle si dhe në gjuhën Urdu.
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