
Gjatë vitit shkollor 2010-2011, Drejtoria Arsimore e Filadelfias (SDP) kontraktoi  “Metis Associates” 
për vlerësimin e mësimit dhe shërbimeve, që ofrohen për Nxënësit që Mësojne Gjuhën Angleze  

(ELLs). Kjo është një përmbledhje e përfundimeve të dala. 

Arsimi Kalimtar Dygjuhesh  
•  Nxënësit TBE dalin më mirë se ata 
jo-TBE (ELL), ne ACCESS vleresohen (85 
përqind krahasuar me 69 përqind në të 
njëjtën shkolle) 
 

•  Nxënësit TBE kanë një frekuentim të 
përditshem pak më të mirë se nxënësit 
jo-TBE ELLs dhe nxënësit e tjerë (92.2 
përqind krahasuar me respektivisht 
89.0 dhe 89.5 përqind)  
 

•  Mësuesi ka vlerësim Pozitiv rreth 
ndikimit te programit 

 
 

Vlerësimi i Programeve të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias 
për Mësimin e Gjuhës Angleze (ELL)  

(Albanian) 

Projekti i Vlerësimit 
 

•  Qëllimi:  vlerëson zbatimin dhe rezultatet e modeleve të tre programeve: Arsimi Kalimtar 
Dygjuhësh(TBE), Mësimdhënia me nxënës ELL (SI) dhe Akdemia Mësimore për të 
Sapoardhurit(NLA) 
 

•  Metodat dhe Burimet e të Dhënave:  intervista me staffin e OMCP staff,  vizita në nente shkolla 
te caktuara (këto përfshijnë intervista me personelin e shkolles dhe vrojtime në klasë), anketime 
mësuesish, anketime të nxënësve, intervista dhe fokusimi ne grupe me prindër, analiza 
demografike te SDP dhe rezultateve të dala dhe rishikim të dokumentacionit të projektit. 

Zyra e Programeve dhe Kurrikules 

Shumegjuhesore http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education  
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Frekuentimi Mesatar Ditor Viti 2010-11 

Të Dhënat e Dala: 
Programet  Mësimore Kalimtare Dygjuhëshe (TBE)  
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Vlerësimi i Programeve të Drejtorisë Arsimore të 

Filadelfias për Mësimin e Gjuhës Angleze (ELL)  
(Albanian) 

•Të punohet nga afër me shkollat pjesëmarrëse për sigurimin e  komunikimit për rezultatet e pritëshme dhe 
përshtatshmërine me udhezimet dhe standardeve te sesilit prej programeve. 
• Të vazhdohet mbështetja dhe kualifikimet, dhe bashkëpunimi mes mësuesve në keto shkolla, përfshirë 
ndarja e praktikave më të mira në rang shkolle. 
• Të ndihmohen shkollat në zhvillimin dhe bashkërendimin e burimeve, materialeve dhe kurikulës. 
• Të inkurajohen shkollat dhe mësuesit të mbajne kontakte të vazhdueshme me prindërit. 
• Të zhvillohen dhe implementohen procedura të rishikimit të të dhënave për monitorimin e zbatimit të 
programit dhe vlerësimit të progresit të nxënësit. 

Rekomandime 
 

   Mësimdhënia me nxënës ELL (SI)  

 
•  Nxënësit SI kanë rezultate të njëjta në 
ACCESS  si ata jo-SI ELLs 
 

• Nxën5sit SI dalin më mirë se ata jo- 
    SI ELLs në pjesët e leximit dhe 
matematikës, të testit të PSSA 
 

• Nxënësit SI kanë frekuentim ditor më të 
mirë se ata jo-SI ELLs dhe nxënësit e tjerë 
 

• Mësuesit dhe nxënësit kanë vlerësim 
Pozitiv rreth ndikimit të programit 

Akademia Mësimore për të 
Sapoardhurit 
  
• Mësuesit dhe nxënësit kanë vlerësim 
Pozitiv rreth ndikimit të programit  
vecanërisht në mësimin e Anglishtes, 
mjeshteritë në komunikim, në raportet 
sociale dhe në përshtatjen kulturore 
•  Në vitin 2010-11, shumica  e nxënësve 
NLA (90 perqind) morën rezultate në 
nivelet 1 deri në 3, në testin ACCESS  
•  Nxënësit NLA kane frekuentim ditor 
më të mirë se ata jo-NLA ELLs dhe 
nxënësit e tjerë 
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Frekuentimi Mesatar Ditor viti 2010-11  

Të Dhënat e Dala: 

Mësim i Përbashkët i ELL (SI) 
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Frekuentimi Mesatar Ditor Viti 2010-11  

Të Dhënat e Dala: 
Programet e Akademisë për të Sapoardhurit (NLA)  


