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Mësimi i anglishtes me New World
Informacione për prindërit

Gabimet janë të lejuar
Fëmijët duhet të zhvillojnë kënaqësinë për mësimin e një gjuhe të re. Prandaj është e
rëndësishme që pikërisht gjatë mësimdhënies fillestare gabimet janë të lejuar. Kështu
fëmijët “guxojnë” dhe në këtë mënyrë arrijnë të tejkalojnë pragun e druajtjes së tyre.

Kështu ia dilini të mësoni anglishten me «New World»
Mësimi i gjuhëve të huaja sot
Mësimdhënia e gjuhëve të huaja ka pasuar ndryshime gjatë viteve të fundit. Këtë e keni
vërë re sipas të gjitha gjasave në lëndën e frëngjishtes. «New World» bazohet pikërisht
në parimet e njëjta të reja duke ju përshtatur moshës së fëmijëve. Kjo është e
rëndësishme që fëmijët të kenë mundësi të marrin me vete atë që e kanë mësuar deri
tani. Si për «Mille feuilles» ashtu edhe për «New World» parimet e përmendura në vijim
janë të rëndësisë qendrore.
Temat konkrete ndodhen në qendër
Përmbajtjet e zgjedhura e zgjojnë kureshtjen e fëmijëve dhe u mundësojnë atyre një
qasje të natyrshme në mësimin e gjuhës. Anglishtja shërben kështu edhe si instrument
për përfshirjen e temave të reja konkrete.

Mbështetni fëmijën tuaj …
në kënaqësinë e tij gjatë mësimit të anglishtes përmes qëndrimit tuaj pozitiv ndaj të
mësuarit të gjuhës angleze. Këtë mund ta bëni pa pasur nevojë që të flisni vetë anglisht.
Inkurajoni fëmijën tuaj…
që të jetë i vëmendshëm për shumëllojshmërinë e gjuhëve në përditshmërinë tonë
Bisedoni me të kur u jepet rasti për shprehjet e gjuhëve të huaji në gjuhën tonë
Informohuni rreth …
aktiviteteve dhe projekteve, të cilat zhvillohen në mësimdhënie. Lëreni fëmijën tuaj të
prezantoj rezultatet e punës së tij dhe mos ngurroni të lavdëroni atë për rezultatin e arritur.

Learning by doing – mësimi përmes veprimit
Aktivitetet interesante, detyrat dhe projektet i aftësojnë fëmijët që të kuptojnë gjuhën
angleze dhe ta përdorin atë. Prezantimi i këtyre rezultateve i motivon fëmijët që ta
përdorin mësimin në një situatë autentike. Për shembull testimi, vlerësimi dhe prezantimi
i një ushqimi.

Vlerësoni meritat e tij …
për atë që ka mësuar, për atë që kupton si dhe për atë që mund të shpreh. Orientohuni në
përmbajtjet e «New World». Në fillim të të mësuarit të gjuhës së huaj nuk është e mundur
që fëmija në këtë kontekst fëmija juaj të arrij të shpalos atë që e ka mësuar.

Materiale pothuajse të gjalla reflektojnë botën reale
Tekstet, imazhet, këngët, rimat dhe përrallat pothuajse reale i fusin fëmijët në botën e
gjuhës angleze.

I jepni fëmijës tuaj …
rastin që të hyjë në kontakt me gjuhën angleze, duke i ofruar në dispozicion tekste të
përshtatshme me përditshmërinë si dhe materiale tjera si filma apo CD. Ideale do të ishte
të shikoni këto materiale bashkë me fëmijën tuaj.

Mësimi me të gjitha shqisat
Pasi që organet shqisore veç e veç tek çdo njeri karakterizohen me një shfaqje shumë të
ndryshme, «New World» prezanton përmbajtjet dhe aktivitetet e natyrave të ndryshme,
në mënyrë të fëmijët të kenë mundësinë e përfitimit në bazë të resurseve që i përgjigjen
atyre.
Vetëdijesimi me përparimet vetjake
Në fund të çdo njësie mësimore (Unit) kërkohet nga fëmijët që të mendojnë mbi rrugën e
tyre të të mësuarit. Gjatë këtij mendimi fëmijët mund të kuptojnë se çka i ndihmon atyre
gjatë mësimit. Ky vlerësim i vetvetes u ndihmon atyre të strukturojnë dhe përforcojnë
mësimin si dhe duhet të shohin atë që e kanë mësuar.

I lejoni fëmijës tuaj …
të bëjë gabime, ngase ata janë pjesë e të mësuarit. Mos u koncentroni në gabime që i
bënë fëmija juaj. Përmbahuni me korrigjimi kur fëmija juaj flet anglisht. Edhe gjatë
detyrave të shtëpisë mos veproni menjëherë, por të jeni më të përmbajtur nëse diçka nuk
është perfekt. Nuk është e paraparë që ju t’i jepni fëmijës tuaj detyra të shtëpisë shtesë
në formë të ushtrimeve.

