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HYRJE

Ky aplikacion ka për qëllim grumbullimin e të dhënave mbi fëmijet me aftësi të kufizuar si dhe me vështirësi në të 
nxënënë Republikën e Shqipërisë.

Përdorimi i tij u vjen në ndihmë personave përgjegjës për hedhjen dhe përpunimin e të dhënave “Kontrolluesit” 
dhe “përpunuesit”, në përputhje me  Udhëzim nr. 12, datë 27.4.2015 të ministrit të Arsimit dhe Sportit, “Për 
mbledhjen, përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale të punonjësve arsimorë të institucioneve arsimore 
parauniversitare dhe të nxënësve, si dhe për përmbajtjen e dosjeve të tyre personale”. 

Statistikat e mbledhura përmes kësaj databaze do t’u vijnë në ndihmë institucioneve parauniversitare (kopshteve 
dhe shkollave) për të dokumentuar vështirësinë e fëmijës/nxënësitqë ndodhet në këtoinstitucione, si edhe për të 
lehtësuar mbështetjen dhe procesin e monitorimit të ecurisë të tyre brenda arsimit parauniversitar. 

Për më tepër, këto statistika do t’u vijnë në ndihmë politikëbërësve dhe pushtetit qendror e vendorgjatë planifikimit 
dhe alokimit të fondeve për arsim dhe shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuar, si dhe shumë personave të tjerë 
publikë të interesuar për çështjet e fëmijëvë me aftësi të kufizuar, duke aksesuar të dhënat në formën e raportit, 
pa cënuar privatësinë e të dhënave personale të fëmijëve.

Aplikacionin e sipërpermendur mund ta aksesojnë disa lloje përdoruesish të cilët kryejnë funksione të ndryshme:

1.     Përdoruesi i llojit administrator (Kontrolluesi)
2.     Përdoruesi në nivel bashkie ose pranë DrejtorisëArsimore Rajonale DAR(Përpunuesi)
3.    Përdoruesi i shkollave/kopshteve për të hedhur të dhënat e fëmijëve me nevoja të veçanta (aftësi 

ekufizuar dhe vështirësi në të nxënë), të cilët ndjekin shkollën. (Përpunuesii të dhënave personale).
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Veçori të përgjithshme për të gjithë llojet e përdoruesve
1. Hyrja në Aplikacion
Për të aksesuar aplikacionin, drejtohemi nëikonën lart, djathtas, aty ku shfaqen edhe gjuhët shqip/anglisht.

Figura1. Hyrja në aplikacion

2. Ndryshimi i fjalëkalimit
Përdoruesit e të gjithë kategoive kanë të drejtë që të ndryshojnë fjalëkalimin e tyre, në rast nevoje. 

Figura 2. Vendosja e një fjalëkalimi të ri, duke vendosur më parë ekzistuesin

3. Dalja nga aplikacioni
Klikim mbiikonën lart, djathtas, te forma e përshëndetjes. 
Kjo duhet të bëhet për arsye sigurie, në rast se përdoruesi ka përfunduar punën. 

Figura 3. Dalja nga aplikacioni

Përdoruesi administrator - Ministria e Arsimitdhe Sportit (Kontrolluesi)

Figura 4. Faqja kryesore pas hyrjes në aplikacion si përdorues administrator

1.

2.

3.
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Ky lloj përdoruesi është përgjegjës për hedhjen e të dhënave të disa elementeve bazë për aplikacionin siç janë: 
drejtoritë rajonale në nivel vendi, diagnozat, vlerësuesitnë nivel rajonal “përpunuesit” dhe“përpunimii të dhënave 
personale”, etnicitetet, si dhe llojet e planeve edukative nësistemin aktual, në nivelarsimi parauniversitar.
Gjithashtu, ky përdorues është përgjegjës për krijimin e përdoruesve të drejtorive rajonale ose të bashkive, të 
cilët kanë të tjera funksione, siç do të përshkruhen më poshtë.

Rolet e përdoruesit administrator janë:

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“DAR/Bashki”: 
o Hidhen në bazën e të dhënave emrat e Drejtorive Rajonale ose tëbashkive (sipas nevojës)
o Në formë tabelare paraqiten të gjitha DrejtoritëRajonale ekzistuese dhe bashkitë;
o Jepet mundësia për fshirjen nga databazatë informacionit mbi DAR/Bashki-të, nëpërmjet butonit 

“Fshi”.
o 

Figura 5. Shtimi, leximi dhe fshirja e të dhënave mbi menunë DAR

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë “Përdorues”
o Krijimi i përdoruesve të llojit DAR/Bashki dhe përcaktimi se cilësbashkie apo DAR-i, i përket ai 

përdorues. 
Kujdes! Përpara se të krijohet një përdorues për DAR/Bashki-të   d u h e t 

të krijohet fillimisht DAR/Bashkiasë cilës i përket ai përdorues.

o Fshirja e përdoruesve të krijuar, si dhe rivendosja e fjalëkalimit të përdoruesit në rast se e harron 
në“fjalëkalim”.

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Kategoritë e diagnozave”
o Shtimi i kategorive të diagnozës: Aftësi të kufizuara apo Vështirësi në të nxënë,etj.
o Fshirja e kategorive të diagnozave, në rast se nuk do të përdoret më, apo në rast se është  hedhur 

gabim në databazë.
•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Diagnozat”

o Shtimi i llojit të diagnozës përkatëse, si p.sh:diskalkuli dhe, më poshtë, duke përzgjedhur edhe 
kategorinë e diagnozës si p.sh: vështirësi në të nxënë. 

o Fshirja e diagnozave, mund të realizohet përmes butonit “Fshi”.

Figura 6. Shtimi i diagnozave të reja në sistem
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•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Vlerësuesit”
o Shtimi i vlerësuesve në sistem në nivel shkolle/kopshti.
o Fshirja e vlerësuesve nga baza e të dhënave,mund të realizohet përmes butonit “Fshi”.

Figura 7. Shtimi i listave dhe fshirja e vlerësuesve nëDB

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Etniciteti”
o Shtimi dhe fshirja e etnive nga baza e të dhënave.

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Plani Edukativ”
o Shtimi, listimi si dhe fshirja e planeve edukative nga baza e të dhënave,                siç mund të jenë 

kurrikula bazë ose plani edukativ individual. 

Përdoruesi i Drejtorisë Arsimore / Bashkisë në nivel rajonal

Figura 8. Faqja kryesore e përdoruesit tëDrejtorisë Arsimore ose përdoruesit të Bashkisë

Ky përdorues është përgjegjës për shtimin e shkollave/kopshteve qëi përkasin njësisë administrative që ai 
përfaqëson. 

Gjithashtu, këta lloj përdoruesish janë përgjegjës për krijimin e përdoruesve të shkollave/kopshteve që ndodhen 
në rajonin e tyre, të cilët do të hedhin të dhënat për fëmijët me nevoja të veçanta që ndjekin arsimin në atë 
institucion. 

Rolet e përdoruesit DAR/Bashki

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Qytete/Komuna”
o Shtimi, listimi dhe fshirja e qyteteve/komunave tënjësisë administrative përkatëse.
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Figura 9. Ndërfaqja e shtimit, listimit dhe fshirjes së qyteteve/komunave

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Shkolla/Kopshte”
o Shtimi, listimi dhe fshirja e shkollave/kopshteve nga baza e të dhënave. Gjatë shtimit përzgjidhet llojii 

institucionit arsimor (shkollë, kopsht ose të dyja), si dhe zona ku ndodhet,qyteti apo komuna/njësia 
administrative që i përket ai institucion.  

Figura 10. Shtimi, listimi dhe fshirja e shkollave/kopshteve nga baza e të dhënave

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Përdorues”
o Realizohet krijimi i përdoruesve të shkollave/kopshteve që i përkasin njësisë administrative  përkatëse. 
o Secilit përdorues i caktohet shkolla/kopshti përkatës, për të cilin do të hidhen të dhënat e fëmijëve.
o Gjithashtu, në rast nevoje, nëse është harruar fjalëkalimi ekzistues nga përdoruesi i shkollave ose 

kopshteve, mund tëbëhet rivendosja e fjalëkalimit në “passëord”, me kërkesën e përdoruesit përkatës.
o Përgjegjësia për rivendosjen e fjalëkalimit mbetet e përdoruesit DAR/Bashki.

Figura 11. Shtimi, listimi, rivendosja e fjalëkalimit, fshirja e përdoruesve të shkollave/kopshteve
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Përdoruesi i shkollave/kopshteve
Ky lloj përdoruesi është përgjegjës për hedhjen e të dhënave kryesore të fëmijëve me nevoja të veçanta, të cilët 
ndjekin arsimin në institucionin përkatës. 

Rolet e përdoruesit të kopshteve/shkollave
•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Regjistrime”

o Shtohet numri total i nxënësvetë regjistruar në shkollë,duke i ndarëfillimisht në gjini (meshkuj – 
femra). 

o Këto të dhëna hidhen një herë në vit, në fillim të vitit shkollor. 
•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Fëmijët”

o Shtimi i të dhënave për fëmijët me nevoja të veçanta si: kodi (nr i amzës),emri, atësia, mbiemri, 
datëlindja, gjinia, si dhe etniciteti i fëmijës. 

o Në formë tabelare do të paraqiten të dhënat e fëmijëve, nga ku mund të bëhet edhe filtrimii listës 
sëtyre sipas nevojës.

o Modifikimi itë dhënave të fëmijëve nëpërmjet butonit të modifikimit (i përcaktuar me ngjyrëtë 
gjelbër)

o Fshirja e të dhënave të fëmijëve nga baza e të dhënave, që mund të realizohet nëpërmjet butonit 
të fshirjes (i përcaktuar me ngjyrë të kuqe).

Figura 12. Ndërfaqja për shtimin, listimin, filtrimin, modifikimin e të dhënave të fëmijëve të shkollës/kopshtit 

Figura 13. Modifikimi i të dhënave të fëmijëve

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Plani Edukativ Individual”
o Bëhet shtimi i të dhënave për planin edukativ individual për fëmijët që ndjekin shkollën me një  

plan PEI.
o Bëhet fshirja e të dhënave për planin edukativ individual për fëmijët.

Figura 14. Ndërfaqja e planit edukativ

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë  “Kurrikula Bazë”
o Shtimi i të dhënave për kurrikulën bazë për fëmijët të cilët ndjekin një kurrikul arsimore bazë.
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o Fshirja e të dhënave mbi kurrikulën bazë për fëmijën.

Figura 15. Ndërfaqja e kurrikulës bazë për fëmijën e përzgjedhur

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Diagnozat”
o Plotësimi i të dhënave mbi diagnozën e fëmijeve, duke përzgjedhur fëmijen, llojin e diagnozës 

përkatëse, vlerësuesin e fëmijës, datën e realizimit tëvlerësimit, shënime të tjera, statusi i ndërhyrjes 
si edhe statusi aktual. 

o Në formë tabelare do të paraqiten të dhënat e diagnozave të fëmijëve, nga ku jepet edhe mundësia 
për fshirje të të dhënave mbi daignozat e fëmijëve. 

Figura 16. Shtimi, listimi dhe fshirja evlerësimit të një diagnoze për një fëmijë

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Ditët e vlefshme”
o Plotësimi i ditëve të vlefshme të mësimit për çdo muaj gjatë vitit shkollor aktual. 

Figura 17. Plotësimi i ditëve të vlefshme për çdo muaj për vitin aktual shkollor

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Pjesëmarrja”
Këtu mund të shtohet numri i ditëve që nxënësi ka marrë pjesë /frekuentuar shkollën gjatë njëmuaji. Pra, 
numri i ditëve përcakton se sa here ka qenë nxënësi i pranishëm gjatë muajit, sipas datës sëpërcaktuar nga 
Ministria e Arsimit dhe Sportit ose DAR-i. 
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Figura 18. Ndërfaqja e shtimit dhe fshirjessë pjesëmarrjes/muaj, për fëmijët

•	 Menaxhimi i informacionit mbi menunë“Edito Statusin”
Këtu mund të përcktohet nëse nxënësi është përfitues i ndonjë projekti/ shërbimi terapeutik, sidhe mund 

të paraqiten të dhëna përsa i përket transferimit të tij në një shkollë/ qytet apo shtettjetër ose në rast se nxënësi 
ka braktisur shkollën. 

Figura 19. Modifikimi i një statusi të caktuar për një fëmijë

•	 Udhëzuesi mbi rregullat të cilat duhen ndjekur për hedhjen e të dhënave të fëmijëve me nevoja të veçanta 
në aplikacion.

Raportet
Për të parë statistikat mbi të dhënat e hedhura, në sistem janë gjeneruar raportet specifike. 

Në faqen kryesore të aplikacionit që hapet nëpërmjet linkut http://dataak.arsimi.gov.al ndodhen menutë  e 
mëposhtme, të cilat bëjnë të mundur aksesimin e raporteve sipas nevojës.

Ne seksionet e mëposhtme paraqiten menutë e raporteve me detaje. 

Shënim: Këto raporte janë të aksesueshme nga të gjithë të interesuarit, për të dhënate fëmijëve me nevoja të 
veçanta, pa patur nevojë për akses të veçantë. 

Figura 20. Forma e përzgjedhjes së raportit të duhur
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1. RAPORTE ME SELEKTIM

Në këtë lloj raporti mund të selektohen të gjithë raportet sipas nevojës

•	 Vlerësime
•	 Përfitues
•	 Matrix
•	 Frekuentimi

Për secilin prej rasteve të mësipërme mund të përzgjidhenDAR-i/Bashkia, Qyteti/Komuna(Njësia 
Administrative), Shkolla/Kopshti, për të cilën jemi të interesuar për gjenerimin e të dhënave. 

Vihet re se për raste të ndryshme ka edhe forma të ndryshme përzgjedhjejepër filtrimin e informacionit si p.sh:  
përzgjdhja e Etnicitetitnë raportin “Përfitues”. 

Në këtë formëbëhet filtrimi i informacionit që kërkojmësipas nevojës dhe, duke klikuar mbi “Submit” , shfaqen të 
gjitha raportet në formë tabelare. Tabela shfaqet poshtë butonit “Submit”. 

Figura 21. Forma për përzgjedhjen e elementeve për t’u shfaqur raportet përkatëse

1.1. Forma e filtrimit të informacionit për gjenerimin e raportit mbi “Vlerësimet”

Pasi filtrohet informacioni që duam të gjenerojmë sipas dëshirës, duke klikuar mbi “Submit” paraqitet në  formë  
tabelare infomacioni si më poshtë . 

Figura 22. Raport mbi vlerësimet, me përzgjedhje sipas fushave

1.
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1.2. Forma e filtrimit të informacionit për gjenerimin e raportit mbi “Përfituesit”

Pasi filtrohet informacioni që duam të gjenerojmë sipas dëshirës, duke klikuar mbi “Submit”, paraqitet në formë 
tabelare infomacioni si më poshtë. 

Figura 23. Raport mbi përfituesit, me përzgjedhje

1.3. Forma e filtrimit të informacionit për gjenerimin e raportit mbi “Të dhëna shkolla/kopshte (Ma-
trix)”

Pasi filtrohet informacioni që duam të gjenerojmë sipas dëshirës, duke klikuar mbi “Submit”, paraqitet  në formë 
tabelare infomacioni si më poshtë. 

Figura 24. Raport mbi të dhënat e shkollave në Tiranë, me selektim

1.4. Forma e filtrimit të informacionit për gjenerimin e raportit mbi “Pjesëmarrja”

Pasi filtrohet informacioni që duam të gjenerojmë sipas dëshirës, duke klikuar mbi “Submit”, paraqitet  në formë 
tabelare infomacioni si më poshtë. 

Figura 25. Raport mbi pjesëmarrjen e fëmijëve për vitin shkollor 2016-2017

2. RAPORTE PËR SHKOLLËN/KOPSHTIN

Në këtë format raporti filtrimi për të gjitha kolonat e tabelës mund të bëhet direkt në rreshtin e parë, duke shkruar 
çfarë kërkohet sipas dëshirës, si p.sh:  nëse na intereson zona e Tiranës shkruani T dhe do shfaqen të gjitha 
qytetet me T. 

2.
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Figura 26. Raporti mbi të dhënat e shkollave/kopshteve, mundësi për filtrim

3. RAPORTE MBI FREKUENTIMIN

Paraprakisht ,për të parë pjesëmarrjen, duhet të klikohet mbi vitin akademik. Më pas mund të filtrohen të dhënat 
sipas dëshirës për secilën kolonë. 

Ky rast paraqitet në figurën 27. 

Figura 27. Raport mbi pjesëmarrjen gjatë vitit shkollor 2016-2017, mundësi për filtrim

4. RAPORTE MBI VLERËSIMET

Raportimet mbi vlerësimet e planeve edukative të nxënësve, mund të gjenerohen edhe nëpërmjet ketij formati të 
raportit. Ndryshe nga raporti me selektim, këtu mund të bëhet filtrimi itë dhënave nëpërmjet kolonave. 

Figura 28. Raport me filtrim mbi vlerësimet

3.

4.
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5. RAPORTE MBI PËRFITUESIT

Të dhënat mbi nxënësit përfitues të projekteve ose shërbimeve të ndryshme,mund të gjenerohen sipas tabelës 
që shfaqet nëpërmjet kësaj menuje. Filtrimi itëdhënave mund të bëhet direkt nëpërmjet kolonave të tabelës 
ekzistuese. 

Figura 29. Raport mbi përfituesit, mundësi për filtrim

Shënim:

Para mbledhjes së çdo të dhëne për nxënësin dhe futjes në këtë databazë, duhet të siguroheni për marrjen e 
miratimit me shkrim nga ana e prindit.

Fëmijët të cilët nuk kanë një raport të vlerësimit mbi Aftësinë e Kufizuar (sipas ligjit nënkupton çdo çrregullim 
neurozhvillimor të fëmijës, përfshirë edhe fëmijë me vështirësi në të nxënë) nga komisioni multidisiplinar pranë 
Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë “KMCAP” ose nga Komisioni i Drejtorisë Arsimore Rajonale për 
aftësinë e kufizuar, apo nga ndonjë qendër/mjek tjetër të licensuar për vlerësimin e fëmijëve, nuk mund të jetë 
pjesë e kësaj databaze. 

Kjo databazë ka për qëllim mbledhjen e informacionit nga ana e shkollës dhe MAS-i, me qëllim që të 
ndërtohenpolitika më të mira mbështetëse për fëmijët me AK në nivel shkolle dhe vendi. Nëse një nxënës në 
shkollën tuaj nuk ka një raport vlerësimi nga një institucion icaktuar për vlerësimin e Aftësisë së Kufizuar ose 
nga një qendër tjetër e licensuar, kjo nuk do të thotë se ai nuk ka nevoje për trajnim apo për mbështetje të 
individualizuar. Ndërhyrja e hershme te fëmijët garanton suksesin e tyre në zhvillim. Shkolla është përgjegjëse 
për identifikimin e vështirësive zhvillimore të fëmijëve dhe pas bisedës me prindin, duhet ta orientojë fëmijën 
për vlerësim të mëtejshëm pranë shërbimit psiko-social në shkollë dhe më pas, drejt një vlerësimi të licensuar. 
Vlerësimi i fëmijës ka për qëllim identifikimin e mirëfilltë të vështirësive zhvillimore të tij, si dhe identifikimin e 
aftësive dhe fushave të mbështetjes dhe jo etiketimin apo neglizhimin e tij. Mungesa e një vlerësimi të mirëfilltë 
duhet të jetë një gjendje e përkohshme e nxënësit.Ajonuk është arsye për të mos mbështetur zhvillimine nxënësit 
në shkollë dhe gjithëpërfshirjen e tij në komunitetin e shkollës dhe jashtë saj.

Pas miratimit të prindit, ndërtimi i një plani të hershëm të ndërhyrjes për fëmijën (Plani Edukativ Individual) është 
detyrim i shkollës,i cili garanton suksesin dhe zhvillimin e mundësive të tij maksimale, duke lehtësuar procesin e 
përshtatjes në shkollë. 

Komision vlerësues pranë shkollës, kur e vlerëson si të rëndësishme, e drejton fëmijën në komisionin e vlerësimit 
pranë DAR-it, pranë MMSR, ose në rastet e tjera (çrregullimeve emocionale, të sjelljes, të të nxënit), merr masa 
brenda shkollës, si me hartimin e planeve edukative individuale, ashtu edhe me mbështetjen emocionale dhe 
morale të fëmijës,në varësitë nevojave që ka rasti (nxënësi), gjithmonë me miratimin e prindit. 

Për detaje të tjera rreth procedurave të mbështetjes së nxënësve me vështirësi zhvillimore, ju lutem lexoni:

 1. Udhëzuesin praktik për hartimin dhe zbatimin e planit edukativ individual (PEI)  ose 

2. Manualin e procedurave të shkollës në ndihmë të gjithëpërfshirjes së nxënësve me aftësi të kufizuara, botime 
të zhvillura  në ndihmë të shkollës nga Save the Children.

5.



15

Annex 1.  Model Formulari – Miratimi i prindit 

FLETË MIRATIMI NGA PRINDI 
MBI MBLEDHJEN E TË DHËNAVE TË FËMIJËS

Unë i/e nënëshkruari/a ______________________ i miratoj  shkollës ______________________ , pëlqimin dhe 
lejen time, të përdorë të dhënat e fëmijës tim __________________ duke vendosur një kod në vend të emrit tëtij 
brenda databazës për mbledhjen e informacionit të fëmijëve me vështirësi të ndryshme zhvillimore, në përputhje 
me “Udhëziminnr. 12, datë 27.4.2015 të ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për mbledhjen, përpunimin dhe mbrojtjen 
e të dhënave personale të punonjësve arsimorë të institucioneve arsimore parauniversitare dhe të nxënësve, si 
dhe për përmbajtjen e dosjeve të tyre personale”.

Unë jam i/e ndërgjegjshëm/eqë këto të dhëna nuk do të përdoren në asnjë rast për çdo qëllim tjetër,përveçse 
brenda kësaj databaze, e cila do të përpunojë të dhëna në mënyrë të përgjithshme për fëmijët me vështirësi zhvil-
limore (dhe aftësi të kufizuar), më qëllim zhvillimine politikave dhe mekanizmave mbështetëse më të suksesshme 
nëarsim. 

Pasi u informova nga drejtuesit e shkolles, unë jami/e ndërgjegjshëm/e se emri i fëmijës sim nuk do të jetëi pran-
ishëm në këtë databazë dhe se konfidencialiteti i këtyre të dhënave është plotësisht i ruajtur. 

Unë vërtetoj se e kam lexuar këtë Fletë Miratimi në mënyrë të plotë dhe jap miratimin tim si kujdestar/prind i 
fëmijës__________________________

Data      _____________________

Emri e Mbiemri    ______________________________

Nënshkrimi         ______________________________



Ky aplikacion mbi mbledhjen  e te dhenave e statistikave të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe me 
vështirësi në të nxënë u hartua nga B360 dhe u prodhua në kuadër të projektit “Arsimi Gjithëpërfshirës për 
fëmijët me nevoja të vecanta arsimore në Shqipëri” i financuar nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për 
Zhvillim dhe e zbatuar nga Save the Children në partneritet me shoqatën MEDPAK dhe në bashkëpunim 
me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.


