የወላጅ መመርያ ለ

አዲስ መመዘኛዎች
ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለስራ ዝግጁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ አዲስ መመዘኛዎችን
(የጋራ ፍሬ ነገር የስቴት መመዘኛዎች)፣
(የኮሎራዶ አካዴሚያዊ
መመዘኛዎች) እና
(የእንግሊዝኛ ቋንቋ እድገት መመዘኛዎች)
እያስተናገደ/ተግባራዊ እያደረገ ነው። አዲሶቹ መመዘኛዎች ተመሪዎች በእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ ምን መማር እንደሚጠበቅባቸው
ቀጣይና የጠራ ግንዛቤ ለመስጠት የትምህርት ሽግሸግ ያንፀባርቃሉ። ግቡ የልጅዎን መማርያ ክፍል፣ ከተጨማሪ የትብብር፣ የውይይት
እና ፕሮብሌም-አፈታት ጋር፣ ይበልጥ አሳታፊ አካባቢ ለማድረግ ነው። ልጅዎ ትምህርቱን/ቷን ለማራመድ በቴክኖሎጂ ይበልጥ
ሲጠቀም/ስትጠቀም ሊያስተውሉም ይችላሉ።
ከዚህ በታች የሰፈረው መመርያ አዲሶቹ መመዘኛዎች በልጅዎ ምን ተፅእኖ እንደሚያስከትሉ፣ በልጅዎ የትም/ቤት ስራ ምን ለውጦች
እንደሚንፀባረቁ እና ልጅዎን በመማርያ ክፍል ለማገዝ ቤት ውስጥ ምን ማድረግ እንደሚችሉ ያሳያል።

የእንግሊዝ ቋንቋ ስነጥበብ
ምን ለውጥ አለ

ምን መጠባበቅ ይቻላል

ምን ማድረግ ይችላሉ

ልጅዎ በየክፍሉ ደረጃ አሁን ልቦለድ ያልሆነ
በይበልጥ ያነባል/ታነባለች።

እንደ የህይወት ታሪክ፣ የመፅሄት መጣጥፎች እና
ታሪካዊ ትረካዎች በመሳሰሉ ተጨባጭ የህይወት
ክውነቶች መሰረት ልጅዎ ይበልጥ የንባብ የቤት
ስራዎች እንደሚኖረው/ራት ይጠባበቁ።

ከልጅዎ ጋር በመሆን ልቦለድ ያልሆኑ መፃህፍት
ያንብቡ። ልቦለድ ያልሆነ ማንበብ የሚያዝናና
ሊሆን እንደሚችል ያሳዩ።

ልጅዎ ስለአለም በማንበብ ይማራል/ትማራለች።

ልጅዎን በንባብ ስለ ሳይንስና ማህበራዊ ጥናቶች
ለመማር የሚያስችለው/ላት በእውነታ የተመስረቱ
ተጨማሪ መፃህፍት ይዞ/ዛ ወደቤት
ሲመጣ/ስትመጣ ለማየት ይጠባበቁ።

የትኞቹ ልቦለድ ያልሆኑ መፃህፍትና መፅሄቶች
ለልጅዎ የክፍል ደረጃ ተስማሚና ልጅዎንም
የሚስቡ እንደሆኑ ይወቁ፣ እንዚህንም የንባብ ቁሶች
ልጅዎ በቀላሉ እንዲ(ድት)ደርስባቸው አረጋግጡ።

የሚያነበው/የምታነበው ትርጉም እንዲኖረው/ራትና
የረሱን/የራስዋን መደደምያ ማድረግ ለመማር ልጅዎ
ፈታኝ የሆኑ ፅሁፎችን በጥሞና ያነባል/ታነባለች ።

ልጅዎ ያነበበ(ች)ውን እንደገና እንዲነግር/
እንድትነግር ወይም ስለ ቁልፍ የታሪክ ወይም
የመፅሃፍ ክፍሎች እንደገና እንዲፅፍ/እንድትፅፍ
ሊጠይቁ(ቋ)ት የሚችሉ የንባብና የፅሁፍ የቤት
ስራዎች ይኖሩ(ሯ)ታል።

ይበልጥ ፈታኝ የሆኑ ፅሁፎች እንዲሁም እሱ/እሷ
ለማንበብ የሚ(ምት)ፈልገውና በምቾት
የሚያነበው/የምታነበው ፅሁፎች ያቅርቡ።
ኣስቸጋሪ ወደሆኑ ፅሁፎችም እንዴት በጥልቀት
መግባት እንደሚቻል ያሳዩ።

የመፃፍ ወይም እንደገና የመተረክ ሁኔታ ሲፈጠር
ልጅዎ የተናገረውን/የተናገረችውን ለመደገፍ ከፅሁፍ
በተለቀመ “ማስረጃ” ይጠቀማል/ትጠቀማለች።

እንደማስረጃ ከሚያገለግል ፅሁፍ የተጨበጡ
ምሳሌዎች ልጅዎ እንዲጠቅስ/እንድትጠቅስ
የሚጠይቅ ፅሁፍ ይጠባበቁ። ማስረጃ ማለት
መልስ ለመደገፍ ከመፅሃፍ የሚገኙ ምሳሌዎች
ማለት ነው።

በየእለቱ በሚያደርጉት ውይይቶችና አለመግባባቶች
ልጅዎን ማስረጃ እንዲያቀርብ/እንድታቀርብ
ጠይቁ። ማስርጃ በማቅረብና አስተያየት በመስጠት
መካከል ያለውን ልዩነት እንዲገነዘብ/እንድትገነዘብ
ያግዙ።

ልጅዎ ከሚያነበው/ከምታነበው በመነሳት መፃፍ
ይማራል ትማራለች።

በማስረጃዎች በመጠቀም ልጅዎ መከራከርያዎች
እንዲያቀርብ/እንድታቀርብ የሚጠይቅ ፅሁፍ
ይጠባበቁ።

እቤት መፃፍ ያበረታቱ ። ኣብራችሁ በማስርጃዎችና
በዝርዝሮች በመጠቀም ፃፉ።

ልጅዎ ተጨማሪ አካዴሚያዊ ቃላት ይኖረዋል/
ይኖራታል።

የልጅዎን ቃላት የሚያሰፉና “ቋንቋ ስልጣን ነው”
የሚለውን ያሚያስተምሩ(ሯ)ት የቤት ስራዎች
ይጠባበቁ።

ከልጅዎ ጋር ይነጋገሩ። ለልጅዎ ያንብቡ
አብራችሁም አንብቡ። ልጅዎን ያዳምጡ።
ስለቤት ስራዎች ስትወያዩ በዝርዝር
እንዲያስረዳ/እንድታስረዳ ያበረታቱ ።

የወላጅ መመርያ ለ

አዲስ መመዘኛዎች
ሂሳብ
ምን ለውጥ አለ

ምን መጠባበቅ ይቻላል

ምን ማድረግ ይችላሉ

ልጅዎ ባነሱ ርእሶች በጣም ብዙ ይማራል/
ትማራለች፣ ይህም ሙሉ ግንዛቤን ያረጋግጣል።

ልጅዎ ስራውን/ስራዋን እንድታሳይና መልሱ ላይ
እንዴት እንደደረሰ/ች የሚጠይቁ የቤት ስራዎች
ይጠባበቁ።

በክፍሉ/ሏ ደርጃ የተመሰረቱ ፅንሰሀሳቦች ለልጅዎ
አስፈላጊ የሆኑትን ይወቁና በነሱ ላይ ይበልጥ ግዜ
ያሳልፉ።

ከጠንካራ መሰረት በመነሳት፣ ልጅዎ ትምህርትን
ከአመት ወደ አመት መገንባት ይቀጥላል/
ትቀጥላለች።

አንዱ በአንዱ ላይ እየገነቡ የሚሄዱ የቤት ስራዎች
ይጠባበቁ። ለምሳሌ፣ የልጅዎ ትኩረት ከመደመር፣
መቀነስ፣ ማባዛትና ማካፈል ወደ ክፍልፋዮች፣
ከዚያም ወደ አልጄብራ ይሸጋገራል።

የልጅዎ ትግል ባለፈው አመት ከምን ፅንሰሀሳቦች
ጋር እንደነበር በመገንዘብ በነዚያ መስኮች ወደፊት
ለመራመድ ይደግፉት/ይደግፏት። መታገዝ ከፈለጉ
አስተማሪው(ዋ)ን በምን የፅንሰሀሳብ የክፍል ደረጃ
ቤት ውስጥ መስራት እንደሚያስፈልግ ይጠይቁ።

ልጅዎ ዋና የሂሳብ ፅንሰሀሳቡችንና ችሎታዎችን
በመቆጣጠር ላይ ትኩረት ያደርጋል/ታደርጋለች።

ልጅዎ ለክፍተኛ የሂሳብ ስኬት አስፈላጊ የሆኑት
መሰረታዊ የሂሳብ እውነታዎችንና የሂሳብ
ፅንሰሀሳቦችን በመቆጣጠር ትኩረት ያደረጉ የቤት
ስራዎች ይኖሩ(ሯ)ታል።

ፕሮብሌሞችን ለመፍታትና “ሂሳቡን አስላ(ሊ)ው”
የሚባሉ እለታዊ ጥያቄዎችን ለመፍታት ልጅዎን
ያግዙ።

ልጅዎ ሂሳብ ለምን እንደሚሰራ መገንዘብና
ግንዛቤው(ዋ)ን ለማረጋገጥ እንዲናገር/እንድትናገር
ይጠየቃል/ትጠየቃለች።

ልጅዎ ፕሮብሌም መፍታት ብቻ ሳይሆን በአንድ
መንገድ “እንዴት” እና “ለምን” እንደፈታ(ች)
እንዲያስረዳ/እንድታስረዳ የሚያተኩር የቤት ስራ
ይኖረዋል/ይኖራታል።

ልጅዎ ለፕሮብሌሞች እንዴት መልስ እንዳገኘ/ች
እንዲያስረዳ/እንድታስረዳ ያበረታቱ።

አሁን ልጅዎ ሂሳብን በአለም ተጨባጭ ሁኔታዎች
ላይ ተግባራዊ እንዲያደርግ/እንድታደርግ
ይጠየቃል/ትጠየቃለች።

ተጨባጩ አለም ላይ የተመሰርስቱ የቤት ስራዎች
ይጠባበቁ። ለምሳሌ፣ የቤት ስራው ለምግብ
ዝግጅት ክፍልፋዮችን መጨመር ወይም አንድ
ጓደኛ ምን ያህል ፒሳ እንደበላ ማስላትን
ሊያጠቃልል ይችላል።

ልጅዎ የሂሳብ እውቀቱ(ቷ)ን ቤት ውስጥ
እንዲጠቀምበት/እንድትጠቀንበት እድሎች ስጡ።

የእንግሊዝ ቋንቋ እድገት ለእንግሊዝ-ቋንቋ ተማሪዎች
ምን ለውጥ አለ

ምን መጠባበቅ ይቻላል

ምን ማድረግ ይችላሉ

የልጅዎ አስተማሪ ለያንዳንዱ ርእስ የሚያስፈልገውን
ቋንቋ ያሰምርበታል/ታሰምርበታለች።

ስራን መግለፅ፣ ማወዳደር፣ መተንተ፣ እና ማረጋገጥ
የሚጠይቁ የቤት ስራዎች ይጠባበቁ። የፅሁፍ
ስራዎች አረፍተነገሮችን ማዋቀር እና እንደሙግት፣
ማባበል፣ መግለጽና ትረካ የመሳሰሉ ፈሊጦችን
ያጠቃልላሉ።

ልጅዎ ትም/ቤት ምን እንደሚማር እንዲናገር/
እንድትናገር ያበረታቱ። በተሟሉና ዘረዘር ባሉ
አረፍተነገሮች እንዲናገር/እንድትናገር ጠይቁ።
እርስዎም በትውልድ ቋንቋዎ እንዲያነቡ፣ እንዲፅፉ
እና እንዲናገሩ እናበረታታለን።

እንደእንግሊዝኛ ቋንቋ የማዳበር ፍላጎቱ/ቷ መሰረት
ልጅዎ የባለሟል ድጋፎች የማግኘት እድል
ይኖረዋል/ይኖራታል።

ልጅዎ አስተሳሰቡ(ቧ)ን ለመወያየትና ለመጋራት
የሚያስችሉ ከትም/ቤት ጓደኞችና ከቤተሰብ አባላት
ጋር ትብብር የሚያደፋፍሩ የተባጩ አለም
ሁኔታዎችን ያዘሉ የቤት ስራዎች ይጠባበቁ።

ተግባራዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች በመኖርያ ቤት
ውስጥ በተጨማሪ መኖር የልጅዎን የእንግሊዝኛ
ቋንቋ እድገት ሊያራምዱ ይችላሉ።
፣
እና የ
ቪድዮዎችን የመሳሰሉ ቤት ውስጥ
ሊጠቀሙባቸው ያሚችሉ መገልገያዎች ኢንተርኔት
መስመር ላይ ይገኛሉ።

ተጨማሪ መገልገያዎች
(የጋራ ዋነኛ የስቴት መመዘኛዎች)

የኮሎራዶ አካዴሚያዊ መመዘኛዎች እና የእንግሊዝኛ ቋንቋ እድገት መመዘኛዎች






