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Faleminderit që e ndihmoni nxënësin/-en tuaj të plotësojë vlerësimin/vlerësimet Star të tij/të saj. Nxënësi/-ja juaj do të 
ketë nevojë për një kompjuter ose tablet (7 inçë e lart) për të kryer vlerësimin. Nxënësit që kryejnë Star Early Literacy ose 
përdorin funksionin e audios për Star Math do të kenë nevojë për kufje ose altoparlant. 

Para testimit, sigurohuni të merrni informacionin vijues nga shkolla juaj: 
• Linkun/lidhjen e Renaissance 
• Emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e nxënësit/-es 
• Fjalëkalimin e monitorit (nëse duhet) 
• Emrin e testimit/testimeve që duhet të bëjë nxënësi/-ja juaj 

 

Tre hapa të thjeshta për të monitoruar testimin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kur mësuesit dhe monitoruesit e testimit ndjekin vazhdimisht të njëjtat procedura para, gjatë dhe pas testimit, ata 
ndihmojnë në garantimin që rezultatet e testimit përfaqësojnë vërtet njohuritë e nxënësit/-es. Informacionet në faqet 
vijuese të këtij udhëzuesi do t’ju ndihmojnë të përgatiteni dhe monitoroni testimin e nxënësit-es tuaj në mënyrë efikase. 

Administrimi në distancë i Star Assessments 
Udhëzuesi familjar 

Sigurojini nxënësit/-es 
materialet që mund t’i 
duhen dhe ndihmojeni 
të hyjë në llogari. 

Kufje ose audio për Star 
Early Literacy 

Letër shënimesh dhe laps 
për Star Math 

 

Shikoni këtë video të 
shkurtër rreth 
vlerësimeve Star me 
nxënësin/-en tuaj. 

 
Ju dhe nxënësi/-ja juaj do të 
mësoni rreth testimit dhe 
mënyrës sesi ai/ajo mund të 
ketë rezultate sa më të mira. 

 

 

 

 

 

 

Shihni hapat e hyrjes 
  

Sigurohuni që nxënësi/-
ja juaj po merret me 
detyrën, por mos i lexoni 
pyetjet e testimit ose ta 
ndihmoni atë me 
përgjigjet e tyre. 

Star nuk është testim që bëhet 
për një notë. Ndihma më e 
mirë është të mos i ndihmoni. 

Shihni sugjerime për 
   

Administrimi në distancë i 
Renaissance Star Assessments 

https://renaissance.widen.net/s/77bcxnrjbz
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Rreth Star Assessments 
Vlerësimet Star i ndihmojnë mësuesit të kuptojnë më mirë se çfarë dinë dhe çfarë mund të bëjnë nxënësit në fushën e 
shkrimit e këndimit të hershëm, leximit ose matematikës. Ndërsa nxënësi/-ja bën testimin, softueri zgjedh njësitë 
përbërëse bazuar në përgjigjet e nxënësit/-es. Nëse nxënësi/-ja përgjigjet saktë, njësia tjetër përbërëse do të jetë më e 
vështirë. Nëse nxënësi/-ja përgjigjet jo saktë, njësia tjetër përbërëse do të jetë më pak e vështirë. Duke përshtatur 
vështirësinë e njësive përbërëse me atë çfarë nxënësit tregojnë që mund ose nuk mund të bëjnë, vlerësimi është një 
mënyrë e saktë për t’i ndihmuar mësuesit të identifikojnë se çfarë aftësish janë gati të përvetësojnë nxënësit. Mësuesit i 
përdorin këto informacione për të drejtuar mësimdhënien e tyre. 

• Testimet Star Early Literacy përdoren për nxënësit në klasat parashkollore deri në klasën e 3-të (lexues fillestarë 
që nuk lexojnë ende në mënyrë të pavarur ose kanë nevojë për vlerësimin e aftësive të shkrimit e këndimit të 
hershëm). Janë 27 njësi përbërëse dhe në përgjithësi, nxënësit/-es i duhen më pak se 15 minuta për të 
përfunduar testimin. 

• Testimet Star Reading përdoren për nxënësit në klasat K—12. Leximi Star ka 34 njësi përbërëse dhe në 
përgjithësi, nxënësit/-es i duhen më pak se 20 minuta për ta përfunduar testimin. 

• Testimet Star Math përdoren për nxënësit në klasat 1—12. Star Math ka 34 njësi përbërëse dhe në përgjithësi, 
nxënësit/-es i duhen më pak se 25 minuta për ta përfunduar testimin. 

Roli i monitoruesit të testimit 
Detyra e monitoruesit të testimit është të sigurohet që nxënësi/-ja jep më të mirën e tij/saj pa ndihmë. Star nuk është 
testim për notë. Përdoret për mësuesit që të dinë si ta udhëzojnë më mirë nxënësin/-en. 

Monitoruesit e testimit duhet t’i lexojnë nxënësit/es me zë të lartë udhëzimet e testimit. Monitoruesi mund ta ndihmojë 
nxënësin/en të hyjë në llogari dhe të zgjedhë vlerësimin e duhur, por nuk duhet dhënë asnjë ndihmë pas fillimit të 
testimit. Monitoruesit e testimit nuk duhet t’i lexojnë nxënësit/-es pyetjet ose alternativat e përgjigjes apo ta shtyjnë 
nxënësin/-en në drejtim tjetër. Nëse nxënësi/-ja juaj ka vështirësi me një njësi përbërëse, nxiteni atë të zgjedhë përgjigjen 
që mendon se është e duhura dhe të klikojë "next" për të kaluar te pyetja e radhës. 

Nuk lejohen materiale të tjera përveç kufjeve, letrës dhe lapsit, përveç rasteve kur mjetet janë diskutuar me mësuesin e 
nxënësit/-es. 
 
Para testimit 

• Sigurohuni të merrni informacionin vijues nga shkolla: Adresën ueb (URL) të Renaissance, emrin e përdoruesit 
dhe fjalëkalimin e nxënësit/-es, fjalëkalimin e monitoruesit (nëse ka) dhe testimet që duhet të bëjë nxënësi/-ja 
juaj. 

• Planifikoni kohë të mjaftueshme për testimin në mënyrë që nxënësi/-ja juaj të mos nxitojë. 

• Siguroni një ambient të qetë testimi pa shpërqendrime. 

• Hiqni ose mbuloni çdo material afër ambientit të testimit që mund të ndihmojnë për përgjigjet e njësive 
përbërëse të testimit. 

• Siguroni letër shënimesh dhe laps për nxënësin/-en tuaj që t’i përdorë gjatë testimit. 

• Kontrolloni që audioja e kompjuterit është caktuar si duhet dhe dispononi kufje në gjendje pune nëse duhen. 
(Star Early Literacy është një testim i bazuar në audio. Audioja për Star Math mund të ndizet nga mësuesi nëse 
nevojiten mjete të përshtatshme.) 

• Ndani videon prezantuese me nxënësit që kalojnë Star Early Literacy në ditën para testimit. Zgjidhni videon që 
përshtatet me mënyrën se si do ta bëjë testimin nxënësi/-ja juaj. 

o Përdorimi i tastierës, miut (mouse) ose bllokut të prekjes 

o Përdorimi i tabletit 

• Diskutoni me nxënësin/-en tuaj rëndësinë që ka përpjekja e tij/saj maksimale në mënyrë që mësuesit të dinë si 
ta ndihmojnë atë më mirë në klasë. 

https://resources-zone08.renaissance-go.com/Scripts/video/no-touch/SEL_PTI.mp4
https://resources-zone08.renaissance-go.com/Scripts/video/touch/SEL_PTI.mp4
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Hapat e hyrjes në llogari 

Nëse shkolla juaj përdor një link/lidhje të Renaissance... Nëse shkolla juaj përdor një zgjidhje me një hyrje të 
vetme në llogari si ClassLink ose Clever... 

1. Hapni shfletuesin e internetit dhe jepni 
linkun/lidhjen e Renaissance që keni marrë nga 
shkolla juaj. 

2. Klikoni I’m a Student. 
3. Jepni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e 

nxënësit/-es. (Nëse shumë nxënës përdorin të 
njëjtin kompjuter, verifikoni që është emri i saktë i 
përdoruesit dhe 
fjalëkalimi.) 
Pastaj klikoni Log In. 

1. Hyni në llogarinë e portalit për hyrje të vetme. 
2. Zgjidhni kuadratin e Renaissance. 

 

Zgjidhni kuadratin e duhur për testimin që duhet të bëjë nxënësi/-ja juaj. 
(Nxënësit mund të mos i shohin të gjitha opsionet e testimit.) 
 

Verifikoni që emri i nxënësit/-es është i saktë në anën e sipërme të ekranit dhe që 
shfaqet emri i saktë i testimit. 
 
MOS klikoni Start (ose jepni fjalëkalimin e monitoruesit) derisa t’i keni lexuar 
nxënësit/-es udhëzimet e testimit dhe ai/ajo të jetë plotësisht gati për të filluar 
testimin. 

Udhëzimet për administrimin e testimit 
Lexoni me zë të lartë, fjalë për fjalë, materialin e shtypur të theksuar me të zezë. Mund t’i përsëritni udhëzimet sipas 
nevojës. Testimi me shkrim të pjerrët (italic) është informacion për ju dhe nuk duhet t’i lexohet nxënësit/-es. 

Shënim: herën e parë që nxënësi/-ja bën testimin Star Early Literacy, do të luhet një video e shkurtër për të shpjeguar 
mënyrën e dhënies së testimit. 

Sot do të bëni një testim të quajtur Star. Disa nga pyetjet do të jenë të lehta, ndërsa të tjerat do të jenë më 
sfiduese. Mos u shqetësoni për sa pyetje mendoni se i keni të sakta ose sa mendoni se janë të gabuara. Ka 
të ngjarë që gjithkujt t’i shpëtojnë disa nga pyetjet. Qëllimi kryesor për ju është të bëni më të mirën tuaj. 

Sigurohuni të shikoni me kujdes të gjitha alternativat e përgjigjes para se të zgjidhni përgjigjen tuaj. Nëse 
nuk e dini përgjigjen e një pyetjeje, zgjidhni atë që mendoni ju se është përgjigjja më e mirë. 

VETËM PËR 
TESTIMET 
STAR MATH 

Mund t’i jepni përgjigjet e pyetjeve në kompjuter ose tablet, por mund t’i zgjidhni 
problemet në letër. 

Nëse nxënësit janë në klasën e 7-të e lart: Për disa nga pyetjet e algjebrës dhe gjeometrisë, 
në ekran do t'ju shfaqet një makinë llogaritëse dhe një fletë referimi me formula që mund 
t’i përdorni për t’u dhënë përgjigje pyetjeve. 

Nëse nxënësit e bëjnë testimin duke përdorur audio: Dëgjoni audion kur ju paraqitet një pyetje 
e re. Do të keni mundësi të ndërpritni, rifilloni ose luani sërish audion nëse është e 
nevojshme për ju. 
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Mos harroni se pasi të keni zgjedhur përgjigjen, do t’ju duhet të zgjidhni 
"Next" për të kaluar te pyetja e radhës. Mund ta ndryshoni alternativën e 
përgjigjes para se të zgjidhni "Next" por jo më pas. Pasi të kaloni në 
pyetjen e radhës, nuk mund të ktheheni pas. 

 

Bëni ndërprerje për pyetjet. 

 

Nëse shikoni foto të një ore në pjesën e sipërme të ekranit, koha 
pothuajse ka mbaruar për atë pyetje. Zgjidhni përgjigjen më të mirë dhe 
shtypni "Next" për të kaluar te pyetja e radhës. Nëse nuk zgjidhni një 
përgjigje në kohë, do të shikoni një mesazh që thotë se koha ka mbaruar 
për pyetjen. Pyetja e radhës do të shfaqet brenda disa sekondave. 

 

Bëni ndërprerje për pyetjet. 
 

Do të shikoni një mesazh që ju tregon kur e keni përfunduar testimin. Zgjidhni "OK" dhe më thoni kur të keni 
mbaruar. 

 

Nëse keni pyetje për testimin, ju lutem bëjini tani. Mund të kërkoni ndihmë para se të filloni testimin. Pasi të 
fillojë testimi, nuk do të mund t’ju ndihmoj për ndonjë pyetje ose t’ju tregoj nëse keni zgjedhur përgjigjen e 
duhur. Mos harroni të më informoni kur të keni përfunduar testimin. 

Nëse kërkohet, jepni fjalëkalimin e monitorit që keni marrë nga shkolla. Më pas, udhëzoni nxënësin/-en të klikojë Start për të 
filluar testimin. 

(Testimi mund të fillojë me pyetje praktike të cilave nxënësi/-ja duhet t’u përgjigjet. 
Pyetjet praktike duken njësoj si testimi i vërtetë. Kur nxënësi/-ja përfundon pyetjet 
praktike, testimi i vërtetë do të fillojë automatikisht.) 

 
 
 

 

Nëse nxënësi/-ja ka nevojë të dalë papritur nga dhoma ndërkohë që po jep testimin, mund të ndaloni testimin duke zgjedhur 
"Stop Test" në anën lart djathtas të ekranit. Një komandë do t’ju pyesë nëse dëshironi ta vazhdoni testimin më vonë, ta ndalni, 
ose të anuloni veprimin. Përdoreni këtë vetëm kur është e domosdoshme. 

• Opsioni "STOP THE TEST" do ta anulojë testimin dhe do të nisë nga fillimi herën tjetër që nxënësi/-ja fillon. 
• Opsioni "RESUME TEST LATER" do ta ruajë testimin dhe nxënësi/-ja mund ta vazhdojë më vonë. Nxënësi/-ja ka 

tetë ditë për ta vazhduar testimin aty ku e ka lënë (megjithatë, nxënësi/-ja do të shohë një njësi përbërëse të 
ndryshme). 

 

 

 

 

Të gjitha logot, disenjot dhe emrat e markës për produktet dhe shërbimet e Renaissance janë marka tregtare të Renaissance 
Learning, Inc., dhe filialeve të saj, të regjistruara, sipas sistemit common law ose në pritje të regjistrimit në Shtetet e Bashkuara 


