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              Udhëzues për prindërit  
PASA: Sistemi i Vlerësimeve Alternative të Pensilvanisë 

Çfarë është PASA? 
Akti për Individët me Paaftësi i vitit 2004 (IDEA) kërkon që shtetet dhe Agjencitë Lokale të Arsimit 
(LEA-të) të sigurojnë që të gjithë fëmijët me paaftësi të përfshihen në të gjitha programet e 
përgjithshme të vlerësimeve shtetërore dhe mbarë rajonale. Sistemi i Vlerësimeve Alternative të 
Pensilvanisë (PASA) u zhvillua në përputhje me këtë autorizim për të plotësuar nevojat e nxënësve 
me paaftësitë më të mëdha njohëse të cilët nuk mund të marrin pjesë në vlerësimin e përgjithshëm 

 edhe me lehtësira. Departamenti i Arsimit të 
Pensilvanisë ka hyrë në partneritet me Hartat 
Dinamike Mësimore për të përpiluar 
versionin më të fundit PASA. 

 
Çfarë mat PASA? 
PASA mat përftimin e njohurive dhe zotësive të 
fëmijëve me paaftësi të mëdha njohëse 
nëpërmjet kryerjes së detyrave. Ky vlerësim 
është në përputhje me standardet e 
përmbajtjes akademike të Pensilvanisë me një 
ulje në thellësi dhe gjerësi. Ashtu si edhe 
provimi i standardizuar mbarë shtetëror 
(Sistemi i Vlerësimit të Pensilvanisë ose PSSA), 
qëllimi i provimit PASA është që t’i ofrojë 
informacion rajoneve shkollore dhe ofruesve 
të tjerë të shërbimit arsimor për t’i ndihmuar 
ata në përmirësimin e mësimdhënies ndaj 
fëmijëve. PASA kryhet në klasat 3-8 dhe 11 
edhe në artet e gjuhës angleze edhe në 
matematikë dhe në klasat 4, 8 dhe 11 në 
shkencë. Për një shikim më të thellë të 
përmbajtjes që mbulohet në provimet PASA 
në artet e gjuhës angleze, matematikë dhe 
shkencë, konsultoni dokumentet 
planprojekt për çdo fushë të lëndës. 

Çfarë do të thotë të jesh në shfaqje 
e sipër, afër shënjestrës, në 
shënjestër ose i avancuar? 
Nivelet e arritjeve përcaktohen si më poshtë: 

• Në shfaqje e sipër: Nxënësi 
demonstron të kuptuar dhe aftësi në 
shfaqje e sipër në zbatimin e njohurive 
të përmbajtjes dhe zotësive të 
përfaqësuara nga elementët thelbësorë.  

• Afër shënjestrës: Të kuptuarit dhe 
aftësia e nxënësit për të zbatuar 
njohuritë e përmbajtjes dhe zotësitë në 
shënjestër të përfaqësuara nga 
elementët thelbësorë po i afrohen 
shënjestrës.  

• Në shënjestër: Të kuptuarit dhe aftësia e 
nxënësit për të zbatuar njohuritë e 
përmbajtjes dhe zotësitë e përfaqësuara 
nga elementët thelbësorë janë në 
shënjestër. 

• I avancuar: Nxënësi demonstron të 
kuptuar dhe aftësi të avancuara në 
zbatimin e njohurive të përmbajtjes dhe 
zotësive të përfaqësuara nga artet e 
gjuhës angleze, matematika dhe 
elementët thelbësorë të shkencës.  
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Si vendoset se kush kualifikohet për provimin PASA? 
Ky vendim merret përfundimisht nga ekipi IEP (i programit arsimor të individualizuar) në shkollën 
e fëmijës suaj. Ekipet IEP përdorin Instrumentin Shoqërues të Kritereve të Kualifikimit PASA për 
të vendosur nëse nxënësit i plotësojnë të gjashtë kërkesat. Ekipi IEP duhet t’i përgjigjet me po të 
gjashtë kritereve që fëmija juaj të marrë pjesë në PASA. 

 
Kur do ta japë provimin PASA fëmija im? 
PASA kryhet çdo vit me periudha për dhënien e provimit zakonisht të hapura në muajt e pranverës 
mars, 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 kryhet provimi PASA në shkollën e tij. 

 
Çfarë bëjnë mësuesit me rezultatet e provimit PASA të fëmijës tim? 
Rezultatet individuale të nxënësve, të cilat i jepen vetëm shkollës së fëmijës suaj, mund të 
përdoren për të ndihmuar mësuesit që të përcaktojnë me saktësi se çfarë di fëmija juaj. Kjo 
pastaj i lejon mësuesit që ta individualizojnë praktikën dhe mësimdhënien ndaj fëmijës tuaj që 
ai të vazhdojë të ecë përpara. Rezultatet e provimit PASA gjithashtu i ofrojnë informacion 
shkollave dhe rajoneve që mbështesin diskutime përmirësimi dhe planifikimi në lidhje me 
programin mësimor dhe mësimdhënien.  

 
Çfarë lloj rezultatesh raportohen në provimin PASA? 
Raporti i rezultateve të secilit nxënës përfshin dy pjesë. Pjesa e parë e raportit të rezultateve është 
profili i arritjeve i cili jep informacion të gjerë për atë çka di dhe mund të bëjë nxënësi në 
përgjithësi në atë lëndë. Pjesa e dytë e raportit të rezultateve është profili mësimor i cili jep 
informacion specifik për zotësitë që ka përsosur nxënësi. Për më tepër informacion në lidhje me 
këtë temë, mund të konsultoni Udhëzuesin e raporteve të rezultateve PASA. 

 
A ka afat kohor PASA? 
Provimi PASA nuk ka afat kohor, por nxënësit nuk mund ta plotësojnë një segment - të quajtur copëz 
provimi - për disa ditë me radhë. Kështu nëse nxënësi e fillon një copëz provimi të hënën, ai nuk 
mund ta mbarojë atë copëz provimi të martën. 

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

 
 
 
Si do ta japë provimin PASA fëmija im? 
PASA kryhet nëpërmjet kompjuterit; megjithatë, nxënësit duhet ta japin gjithmonë provimin 
fizikisht në shkollën e tyre.  

http://www.philasd.org/era/assessment
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Ku mund t’i gjej rezultatet e provimit PASA? 
Shkollat marrin kopje të raporteve individuale të nxënësve çdo vit rreth dy muaj pas mbylljes së 
periudhës së hapur për provim. Ju mund të kërkoni një kopje të raportit individual të nxënësit tuaj 
nga shkolla e fëmijës suaj. 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 
PASA? 
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme për provimin PASA, ju rekomandojmë që të lidheni me 
shkollën e fëmijës suaj. Informacioni i kontaktit të shkollës së fëmijës suaj mund të merret nga 
uebsajti i ri i profileve të shkollave të SDP-së. 

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

 

Hartat Dinamike Mësimore (Shitës për provimin PASA): 
https://dynamiclearningmaps.org/pennsylvania 

 

Faqja kryesore PASA e Departamentit të Arsimit të Pensilvanisë: 
https://www.education.pa.gov/K- 
12/Special%20Education/Assessments/Pages/Pennsylvania-Alternate-System-of-
Assessment- (PASA).aspx 

http://www.philasd.org/era/assessment/
http://www.education.pa.gov/K-
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