Qendra e schërbimit të arsimit popullor

Proçedura e kalimit shkollë fillore – shkollë sekondare/gjimnaz kohëgjatë

Dokument për parapërgatitjen për bisedë
Në bisedën e vlerësimit mësuesi kujdestar, fëmija juaj dhe ju si prindër do të bisedoni mbi
drejtimin shkollor të fëmijës tuaj në mbarim të klasës së 6.
Ju si prindër e njihni fëmijën tuaj dhe keni mendimin tuaj. Vlerësimet që vijojnë do të shërbejnë, që në bisedën me fëmijën tuaj dhe mësuesin e tij të sillni gjykimin tuaj. Thëniet nisen nga
profilet e kërkesave të ciklit sekondar I.
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… orientohet mirë në situatat e reja.





… di ta ndajë kohën.





… i kryen detyrat me kujdes dhe plotësisht.





… përfaqëson në diskutime mendimin e vet dhe mund ta argumentojë atë.





… mëson lehtë dhe me dëshirë.





… është i gatshëm të mësojë shumë.





… mund të përqëndrohet për një kohë të gjatë në një veprimtari.









… mund të zhvillojë idetë e veta krijuese dhe t’i zbatojë disa gjithashtu.





… ka një kuriozitet të madh për fusha të ndryshme të dijes.





… përballon ngarkesat.





… ka guxim të provojë diçka dhe nuk dorëzohet shpejt në rast vështirësish.





… ka krahas shkollës edhe kohë të mjaftueshme për një hobby ose aktivitete
të kohës së lirë.





Fëmija jonë .........................................................................................
… kryen detyrat e jetës së përditshme shkollore dhe të mësuarin/detyrat e
shtëpisë në mënyrë tejet të pavarur.

… mund të mbajë mend përmbajtje mësimore dhe ta kujtojë pas një kohe të
gjatë atë që ka mësuar.
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Ne si prindër e shohim fëmijën tonë pas tre vitesh…


në drejtim të arsimit profesional.



në drejtim të arsimimit të mëtjeshëm.



në gjimnaz, drejt maturës.



Vërejtje

Luzern, 14. Gusht 2017
124843
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