CAKTO
OBJEKTIVAT!
PUNO SHUME
PERMIRESO
VETVETEN
ZGJIDH

AP!
Prindër dhe Kujdestarë
Si mund të ndihmoni fëmijën tuaj të
pregatitet për AP në shkollë të
mesme:
• Krijoni një ambjent studimi larg TV-së
• Kujtoni fëmijën të kryejë të gjitha
detyrat para se të shpenzojë kohë para
ekranit të TV-së
• Flisni rregullisht me mësuesin e fëmijës
tuaj
• Inkurajoni fëmijën të lexojë çdo ditë
• Ndihmoni fëmijën të caktojë objektivat
e tij
• Ndihmoni në krijimin e një ambienti
mësimor të dobishëm dhe të
zbavitshëm

Shkollat Publike të Worcesterit

PROGRAM
PER
KLASA TE
AVANCUARA
Detyra për të Kryer:
• punët e shtëpisë
• detyrat e shtëpisë
• cakto objektivat!

•Kushtoi
Rëndësi

AP-së
ALBANIAN

FILLO TE MENDOSH PER SHKOLLEN E MESME!
Zgjidh AP
Je gati për një përvojë të veçantë mësimore e cila do të ndihmojë të arrish sukses në universitet? Nëpërmjet klasave
dhe testeve të AP-së të nivelit universitar, mund të përfitosh kredit për klasë universiteti, dallohesh nga të tjerët në
procesit e pranimit, dhe përfiton nga mësuesë më të përkushtuar, më të aftë dhe më të talentur.

Një Klasë Ndryshe Nga Të Tjerat
Që në momentin që hyn në klasën e AP-së , do të bëjë përshtypje si - mënyra e dhënjes së mësimit nga mësuesi,
sjellja dhe qëndrimi i nxënësve në klasë, si dhe mënyra e re e arsyetimit tënd. Në klasat e AP-së, nuk i kushtohet
rëndësi mbajtjes mënd të fakteve dhe figurave. Përkundrazi në këto klasa do të marrësh pjesë në diskutime
intensive, do të zgjidhësh probleme në bashkëpunim me nxënësit e tjerë, do të mësosh të shkruash qartë dhe me
bindje.

Zbulo Pasionin Tënd
Nga 20 klasa të AP-së që ofrohen, do të jesh në gjëndje të zgjedhësh dhe të zbulosh interesa dhe pasione të reja.
Në klasat e AP-së, do të studiosh tema dhe ide tërheqëse dhe interesante që do të shërbejnë si bazë për degën që
do të zgjedhësh në universitet dhe për karrierën tënde të ardhshme.

Pregatitu të Arrish Sukses në Universitet
Klasat e AP-së mund të të ndihmojnë të fitosh aftësitë dhe shprehitë që të duhen të jesh i suksesshëm në universitet
si: të përmirësosh aftësitë në të shkruar, të mprehësh aftësitë në zgjidhjen e problemeve, dhe të zhvillosh aftësitë
për të planifikuar kohën, disiplinën , dhe shprehitë e studimit. Duke hyrë në universitet me kredit nga klasa e AP-së,
do të kesh mundësi të marrësh klasa të nivelit më të lartë, të ndjekësh degë të dytë ose të studiosh jashtë shtetit.

Ç’ farë Duhet Të Bëj Tani Të Pregatitem Për AP Në Shkollën e Mesme
•

Duhet të jesh nxënës i mirë

•

Kryej të gjitha detyrat e shtëpisë çdo ditë

•

Kërko ndihmë suplementare nga mësuesi nëse nuk kupton diçka

•

Cakto objektiva të larta për veten

•

Gjej libra terheqës që të pëlqejnë dhe lexo çdo ditë

* Historia e SHBA-së AP * Kalkulim AP * Letërsi Angleze dhe Hartim AP* Shkenca e Mjedisit AP* Fizikë AP

* Teori e Muzikës * Art Studio * Historia e Botës AP * Gjeografia Njerëzore AP * Psikologji AP *
* Qeveria dhe Politika AP * Historia Evropiane Moderne AP * Gjuha Angleze dhe Hartim AP *
* Historia e Artit * KIMI AP* Biologji AP *Ekonomi AP * Statistikë AP* Spanjisht AP* Kompjuter AP*

