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              Udhëzues për prindërit  
PSSA: Sistemi i Pensilvanisë për Vlerësimin e Shkollave 

Çfarë është PSSA-ja? 
Sistemi i Pensilvanisë për Vlerësimin e Shkollave (PSSA) është një vlerësim i bazuar në standarde i 
cili u ofron nxënësve, prindërve, arsimtarëve dhe qytetarëve mundësinë për të kuptuar arritjet e 
nxënësve dhe shkollave në lidhje me arritjen e zotërimit të standardeve akademike. Këto standarde 
në artet e gjuhës angleze, matematikë dhe shkencë identifikojnë se çfarë duhet të dijë nxënësi dhe 
se çfarë duhet të jetë në gjendje të bëjë ai në nivele të ndryshme të klasave. Nxënësit në Pensilvani 
në klasat 3 deri në 8 vlerësohen në artet e gjuhës angleze dhe matematikë dhe nxënësit në 
Pensilvani në klasat 4 deri në 8 vlerësohen në shkencë.  

 
Kur do ta japë provimin PSSA fëmija im? 
Provimi PSSA kryhet çdo vit me periudha për dhënien e provimit zakonisht të hapura në muajt prill 
dhe maj. Ju duhet të konsultoni Kalendarin e vlerësimeve të SDP-së si dhe kalendarin e shkollës së 
fëmijës tuaj për datat specifike se kur do të kryhen provimet PSSA në shkollën e tij ose të saj. 

 
Çfarë bëjnë mësuesit me rezultatet e provimit PSSA të fëmijës tim? 
Rezultatet individuale të nxënësve, të cilat i jepen vetëm shkollës së fëmijës tuaj, mund të përdoren 
për të ndihmuar mësuesit që të identifikojnë pikat e forta dhe të dobëta të fëmijës tuaj. Kjo pastaj i 
lejon mësuesit që ta individualizojnë praktikën dhe mësimdhënien ndaj fëmijës tuaj që ai ta 
vazhdojë ecjen përpara. Rezultatet e provimit PSSA gjithashtu i ofrojnë informacion shkollave dhe 
rajoneve që mbështesin diskutime përmirësimi dhe planifikimi në lidhje me programin mësimor 
dhe mësimdhënien. 

 
Çfarë lloj pyetjesh bëhen në provimin PSSA? 
Në provimin PSSA në artet e gjuhës angleze, shumica e pyetjeve të provimit janë me shumë 
zgjedhje. Megjithatë, ka edhe një komponent me shkrim për të gjitha nivelet e klasave. Nxënësve të 
klasës së 3-të u kërkohet që t’u përgjigjen me nxitje tri pyetjeve të shkurtra, ndërsa nxënësve të 
klasave 4-8 u kërkohet që t’u përgjigjen me nxitje dy pyetjeve me analizë në varësi nga teksti.  
Përgjigjet e shkurtra dhe ato me analizë në varësi nga teksti vlerësohen duke përdorur një rubrikë. 
Për PSSA-të në matematikë dhe shkencë, të gjithë nxënësve, pavarësisht nga niveli i klasës, u jepet 
një përzierje pyetjesh me shumë zgjedhje dhe pyetje me përgjigje pa kufi.  Përgjigjet pa kufi 
vlerësohen duke përdorur një rubrikë.  
Për më tepër informacion për këtë temë, ju lutemi konsultoni dokumentet e përpilimit të provimit 
të matematikës, arteve të gjuhës angleze, dhe shkencës. 

 

http://www.philasd.org/era/assessment
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Çfarë lloj rezultatesh raportohen në provimin PSSA? 
Për të tri fushat e testuara të lëndës, nxënësit marrin rezultate origjinale, rezultate të shkallëzuara 
dhe një vlerësim të nivelit të arritjeve (nën elementar, elementar, të zotëruar, ose të avancuar) i cili 
është i lidhur me një shkallë specifike të rezultateve të shkallëzuara. Rezultatet e shkallëzuara të 
lidhura me secilën shkallë të arritjeve ndryshojnë sipas nivelit të klasës dhe fushës së lëndës. Për 
hollësi më të thella, mund të konsultoni Dokumentin e shkallëve të rezultateve të shkallëzuara të 
Departamentit të Arsimit të Pensilvanisë. 

 

Përveç këtyre, Departamenti i Arsimit të Pensilvanisë u ofron shkollave raporte për arritjet 
individuale të nxënësve nëpërmjet kategorisë së raportimit dhe spirancës së vlerësimit. Spirancat e 
vlerësimit përfaqësojnë kategori të lëndës (zotësi dhe koncepte) të cilat ankorojnë përmbajtjen e 
provimit PSSA.  

 
Për provimin PSSA në artet e gjuhës angleze, ka katër spiranca vlerësimi të cilat janë të njëjta 
për të gjitha klasat 3-8. Hollësi dhe ide kyçe, artizanati dhe struktura, fjalori dhe gjuha. Klasat 
4-8 kanë një spirancë vlerësimi shtesë: analizën në varësi nga teksti. 

 
Për provimin PSSA në matematikë, spirancat e vlerësimit ndryshojnë sipas grupit të klasave. Për 
klasat 3-5, spirancat e vlerësimit janë:  numrat dhe veprimet me bazë dhjetë, thyesat, veprimet dhe 
të menduarit algjebrik, gjeometria dhe matja e të dhënat. Për klasat 6-7, spirancat e vlerësimit janë: 
sistemi i numrave, raportet dhe marrëdhëniet proporcionale, shprehjet dhe ekuacionet, gjeometria 
dhe statistika e probabiliteti. Për klasën e 8-të, spirancat e vlerësimit janë: sistemi i numrave, 
funksionet, shprehjet dhe ekuacionet, gjeometria dhe statistika e probabiliteti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
A ka afat kohor provimi PSSA? 

Për provimin PSSA në shkencë, spirancat e 
vlerësimit janë të njëjta edhe për klasën e 4-
ët edhe për klasën e 8-të. Ka disa spiranca 
vlerësimi të cilat mund të grupohen më mirë 
në kategoritë e mëposhtme raportuese:  
natyra e shkencës, shkencat biologjike, 
shkencat fizike dhe shkencat e tokës dhe 
hapësirës.  

Çfarë do të thotë të jesh në nivelin 
nën elementar, elementar, e zotëruar 
ose të avancuar? 

Departamenti i Arsimit i Pensilvanisë ka në 
dispozicion në uebsajtin e tij përshkrues të 
nivelit të arritjeve edhe për matematikën edhe 
për artet e gjuhës angleze. 
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Provimi PSSA nuk ka afat kohor, por nxënësit nuk mund ta plotësojnë një segment për disa ditë  me 
radhë. Nëse nxënësit e fillojnë një segment të hënën, ata nuk mund ta mbarojnë atë segment të 
martën. Për artet e gjuhës angleze, vlerësimi ndahet në tri segmente. Për matematikën dhe 
shkencën, vlerësimi ndahet në dy segmente. Koha e përllogaritur për përfundimin a një segmenti të 
provimit PSSA ndryshon në varësi të llojeve të pyetjeve të bëra në secilin segment të veçantë. Për 
më tepër informacion për këtë temë, duke përfshirë edhe llojet e pyetjeve të bëra në çdo segment 
dhe kohën e përllogaritur për të përfunduar çdo segment, ju lutemi konsultoni dokumentet e 
përpiluara për provimet e matematikës, arteve të gjuhës angleze, dhe shkencës. 

 

A ndikon provimi PSSA në notën e fëmijës tim? 
Ky provim nuk ndikon në notat e nxënësve. 

 
Si do ta japë provimin PSSA fëmija im? 
Provimi PSSA zakonisht bëhet me laps dhe letër; megjithatë, ka edhe versione të vlerësimit në 
internet. Pavarësisht se cilin version do të bëjë fëmija juaj, të gjithë nxënësit duhet ta japin provimin 
PSSA fizikisht në shkollën e tyre. 

 
Ku mund t’i gjej rezultatet e provimit PSSA? 
Çdo vjeshtë shkollat marrin dy kopje në letër të raporteve individuale të nxënësve. Ju mund të 
kërkoni një kopje në letër të raportit individual të nxënësit tuaj nga shkolla e fëmijës tuaj. 
Rezultatet afishohen gjithashtu në portalin e prindërve nën segmentin e provimit të standardizuar 
të profilit të nxënësit. 

 
Kë mund të kontaktoj për pyetje të mëtejshme në lidhje me provimin 
PSSA? 
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme për provimin PSSA, ju rekomandojmë që të lidheni me 
shkollën e fëmijës tuaj. Informacioni i kontaktit të shkollës së fëmijës tuaj mund të merret nga 
uebsajti i ri i profileve të shkollave të SDP-së. 

 
Ku mund të gjej informacion shtesë për provimin PSSA? 
Zyra e Vlerësimeve të Rajonit Shkollor të Filadelfias: https://www.philasd.org/era/assessment/ 

 

Faqja kryesore PSSA e Departamentit të Arsimit të Pensilvanisë: 
https://www.education.pa.gov/K- 
12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/default.aspx 
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