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“Star”për klasat K-5                                                                

Çfarë është Star? 
Në Drejtorinë Arsimore të Filadelfias, ne përdorim Star si një mjet për të matur aftësitë 
matematikore dhe të leximit për të gjithë studentët. Vlerësimet me star/ yje janë teste të shkurtra 
që u ofrojnë mësuesve të dhëna mësimore. Nxënësit në klasat K-5 do të harxhojnë rreth 30 minuta 
çdo tremujor duke marrë vlerësimet Star. Të dhënat nga Star ndihmojnë në drejtimin e zbatimit të 
strategjive që do të përmirësojnë rezultatet e studentëve dhe do të ndihmojnë shkollat tona të 
përmbushin qëllimet e përcaktuara nga Bordi i Edukimit.  

Çfarë bëjnë mësuesit me vlerësimet e Star ? 
Mësuesit shikojnë të dhënat që marrin nga testet Star për të mësuar atë që studentët tashmë e dinë 
dhe atë që ata janë gati të mësojnë më tej, për të matur rritjen akademike dhe për të përcaktuar se 
cilët studentë mund të kenë nevojë për mbështetje shtesë. Mësuesit mund të përdorin 
informacionin nga Star për të drejtuar udhëzimet për të gjithë klasën, për grupet e studentëve dhe 
për studentët individualë. Vlerësimet me yje janë të bazuara në kërkime dhe të provuara për të 
ndihmuar mësuesit të udhëheqin secilin student në rrugën e tyre unike të të mësuarit. 1 

Cilat vlerësime Star do të marrë fëmija im? 
Nxënësit në klasat K-5 do të marrin një kombinim të testeve adaptive kompjuterike dhe masave të 
bazuara në kurrikulë gjatë vitit shkollor. Vlerësimet adaptive kompjuterike rregullohen bazuar në 
secilën përgjigje që jep fëmija juaj. Kjo i ndihmon mësuesit të marrin informacionin më të mirë për 
të ndihmuar fëmijën tuaj gjatë një kohe të shkurtër testimi. Nxënësit në Klasat e Kopshtit, Klasa 1 
dhe Klasa e 2-ta, të cilët nuk janë në gjendje të lexojnë vetë do të marrin vlerësimin e  “Star Early 
Literacy Assessment”/ Yje për shkrim – leximi të hershëm.  Nxënësit e klasës së 2-të që mund të 
lexojnë vetë dhe nxënësit në klasat 3-5 do të marrin  “ Star reading’dhe “ Star Math”. 
 
Masat e bazuara në kurrikulë janë teste minutëshe që do të administrohen një nga një. Këto do të 
përdoren për të matur performancën e studentëve në aftësitë specifike si për Matematikën ashtu 
edhe për Leximin. Nxënësit në klasat K-5 do të marrin masa të bazuara në kurrikulë për lexim. 
Përveç kësaj, nxënësit në klasat K-3 do të marrin masa të bazuara në kurrikulë për matematikën. 

                                                             
1 Rilindja (2020) Fondacioni Kërkimor për Vlerësimet Përshtatëse të Yjeve. 
https://doc.renlearn.com/KMNet/R001480701GCFBB9.pdf.  

Udhëzues për Prindërit 
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Cilat lloje të pyetjeve janë në 
vlerësimet e Star ? 
“Star Early Literacy “përmban 27 pyetje 
të krijuara për studentët që nuk mund të 
lexojnë në mënyrë të pavarur (testi i 
lexohet me zë të lartë studentit). Midis 
këtyre janë disa artikuj për të vlerësuar 
aftësitë matematikore. Star Reading dhe 
Star Math secila përmbajnë 34 pyetje me 
zgjedhje të shumëfishta. Për shkak se 
vlerësimet e Shkrim-leximit të Hershëm, 
Lexim dhe Matematikë Star janë teste 
përshtatëse me kompjuterin, niveli i 
vështirësisë së secilës pyetje do të 
ndryshojë në varësi të asaj se sa mirë një 
student po performon në vlerësim. Kjo 
do të thotë, ndërsa studentët u përgjigjen 
më shumë pyetjeve në mënyrë korrekte, 
pyetjet bëhen më të vështira dhe ndërsa 
studentët u përgjigjen më pak pyetjeve 
në mënyrë korrekte, artikujt e testit 
bëhen më pak të vështirë. Vështirësia e 
pyetjeve varion nga niveli i klasës së parë 
deri në nivelin e klasës së dymbëdhjetë.  
 
Masat e bazuara në kurrikulë janë teste 
minutëshe që vlerësojnë aftësi të 
ndryshme themelore. Ato do të 

administrohen një për një dhe do të masin aftësi të veçanta të tilla si njohja e shkronjave, mbledhja, 
zbritja dhe shumëzimi. 

Çfarë bëjnë vlerësimet Star për fëmijën tim? 

Duke përcaktuar saktësisht atë që fëmija juaj di, mësuesit mund të personalizojnë udhëzimet e 
fëmijës tuaj për t'i mbajtur ata të rriten në mënyrë akademike. Për më tepër, koha e shkurtër e 
testimit siguron që fëmija juaj të kalojë më shumë kohë duke mësuar dhe më pak kohë duke testuar. 

A ndikon “Star” në notën e fëmijës tim? 
Ky test nuk ndikon në notat e nxënësve. Rezultatet përdoren vetëm për të ndihmuar mësuesit të 
plotësojnë nevojat e të gjithë nxënësve. Kjo nga ana tjetër mund të ndihmojë që notat e fëmijës tuaj 
të përmirësohen pasi identifikohen nevojat e tyre individuale dhe udhëzimet përshtaten në 
përputhje me rrethanat. 

Çfarë nënkuptojnë rezultatet e Star ? 

Fëmija juaj do të marrë një shumëllojshmëri të pikëve 
të Star: 
 
Rezultati i shkallës bazohet në performanca e 
përgjithshme. 
 
Renditja në përqindje pasqyron se si performanca e 
fëmijës tuaj krahasohet me performancën e nxënësve 
të tjerë në të gjithë vendin në të njëjtën klasë. 
 
Kategoria e standardeve ju tregon se në cilin grup do 
të vendoset fëmija juaj bazuar në gradën e tyre të 
përqindjes. 
 
Ekuivalimi  i notës pasqyron performancën e nivelit të 
fëmijës suaj. 
 
Përqindja e rritjes së studentëve mat se sa është 
rritur fëmija juaj. 
 
Niveli mësimor i leximit tregon nivelin e klasës në të 
cilën fëmija juaj mund të lexojë për të mësuar. 
 
Niveli “ Lexile” i siguron mësuesit të fëmijës suaj më 
shumë njohuri për aftësinë për të lexuar dhe 
vështirësinë e librave që ata mund të lexojnë vetë. 
 
Për masat e bazuara në kurrikulë, studentët do të 
marrin gjithashtu një rezultat të saktë në minutë që 
pasqyron numrin e artikujve të cilëve u janë përgjigjur 
saktë. 
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Kur fëmija im do të marrë vlerësimet e tyre në Star ? 
Shkollat dhe mësuesit do të caktojnë kohën e testimit gjatë katër periudhave të mëposhtme: 

• Star 1 (e duhur): 6 Shtator 2022 - 28 Shtator 2022 
• Star 2 (e duhur): 4 Janar 2023 - 27 Janar 2023 
• Star 3 (opsionale): 6 Mars 2023 - 24 Mars 2023 
• Start 4 (e duhur): 1 Maj 2023 - 26 Maj 2023 

Si do të administrohet Star? 

Nxënësit do të marrin vlerësimin gjatë katër periudhave të testimit. Vlerësimet adaptive 
kompjuterike do të merren duke përdorur teknologjinë në shkollë. Masat e bazuara në kurrikulë 
mund të merren duke përdorur teknologji, letër ose një kombinim të të dyjave. 

Si mund ta vendos fëmijën tim për sukses në vlerësimet Star? 
Sigurohuni që nxënësit të pushojnë mirë para se të shkojnë në shkollë në ditët që po marrin 
vlerësimet e Star. Nxitini ata të bëjnë punën e tyre më të mirë dhe kujtojini se kjo do t'i ndihmojë 
mësuesit të plotësojë më mirë nevojat e tyre individuale të të mësuarit. 

Ku mund t'i gjej rezultatet e testit? 
Rezultatet nga testi do të jenë të disponueshme pas çdo periudhe testimi përmes Portalit të 
Prindërve. Nëse keni nevojë për ndihmë për të kuptuar rezultatet, ju lutemi kontaktoni mësuesin e 
nxënësit tuaj. Nëse keni nevojë për ndihmë për të hyrë në Portalin e Prindërve, shikoni këtu: 
https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/. 
 
 

https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/
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