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Për të hyrë në program si fillim duhet të fusni të dhënat tuaja personale si më poshtë: 

 

Figura 1 

 

Pasi jemi futur me sukses në program, do të shfaqet Faqja Kryesore e SOKRATES (fig 2). 

Figura 2 

1.Vendosni të dhënat tuaja 

për tu futur në program 

2.Shtypni 

butonin Hyr 

Menuja 

Kryesore 
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Këtu do te gjejmë Menunë Kryesore të Funksioneve të punës. Në këtë menu do të grupohen 

funksionet sipas një renditje hierarkike të proçesit të punës: 

TË DHËNAT BAZË – këtu do të shfaqen të dhënat bazë mbi shkollat, mësuesit, 
lëndët, kurrikulës, si dhe mbi parametrat specifike të të dhënave për shkollat. 
 
FILLIMI I VITIT SHKOLLOR – këtu është mundësia të operoni me veprimet që kanë 
të bëjnë me nxënësit e rinj dhe klasat. 
 
VITI SHKOLLOR AKTUAL – këtu do të përfshihen të gjitha të dhënat mbi nxënësit 
(të dhënat bazë, ecuria e mësimit të tyre, historiku, etj.). 
 
ÇERTIFIKIMI – këtu do të administrohen Çertifikatat. 
 
FUNDI I VITIT SHKOLLOR – këtu do të administrohen vitet shkollore, transferimi i 
klasave në vitin e ardhshëm, caktimi i nxënësve në klasa. 
 
 
Duke klikuar mbi funksionet e sipër përmendura , do të shfaqet lista me nënfunksionet 

përkatëse. 
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 TË DHËNAT BAZË 

Pasi klikojmë te të dhënat bazë do të na shfaqen një grup funksionesh shumë të domosdoshme 

për të filluar punën në SOKRATES Web. 

 

Figura 3.1 

SHKOLLAT 

 

Figura 3.2 

Këtu administrohen të dhënat e shkollës nga vetë shkolla ose nga drejtoria arsimore 

përkatëse.Për të bërë të mundur këtë veproni si më poshtë: 

1. Zgjidhni Vitin Shkollor 

2. Zgjidhni Shkollën 

3. Klikoni te shenja   te Shkollat 

2.Funksionet e Menusë 

të dhënat bazë 

1.Kliko te 
 të dhënat bazë 
 

 

Kliko te 

Shkollat 
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Figura 3.3 

4. Do të shfaqen nënfunksionet si më poshtë: 

 

                       Figura 3.4 

 Nënfunksioni  Bashki / Komunë 

Ky  nënfunksion shërben për të ndryshuar, administruar dhe modifikuar të dhënat 

për bashkitë dhe komunat. Këto veprime do të bëhen nga Administratori 

përgjegjës për menaxhimin e të dhënave dhe nuk ekziston mundësia që ato të 

ndryshohen nga çdo kategori përdoruesish. 

Për të krijuar një bashki ose komunë të re veprojmë si më poshtë: 

- Zgjedhim qarkun ku do të krijohet kjo bashki ose komunë , kliko te butoni krijo dhe më 

pas plotësojmë fushat ne të djathtë si më poshte: 

Numri – vendos numrin rendor te kësaj bashkie/komune 

Emri – vendos emrin e kësaj  bashkie/komune 

të dhënat bazë 

1.Zgjidhni 

Vitin shkollor 

2.Zgjidhni 

Shkollën 
3.Kliko 

Shkollat 
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Kodi i shtetit – vendos kodin e shtetit Shqiptar (355 ) 

Vendodhja – vendos vendodhjen e zyrës arsimore të kësaj  bashkie/komune 

Rruga- vendos adreseve zyrës arsimore të kësaj  bashkie/komune 

Numri i shtëpisë  - vendos numrin telefonit të zyrës  arsimore të kësaj  bashkie/komune 

 

 

 
Figura 3.5 

 

Tel - vendos numrin telefonit të zyrës  arsimore të kësaj  bashkie/komune 

Cel - vendos numrin telefonit të zyrës  arsimore të kësaj  bashkie/komune 

Fax - vendos numrin faksit të zyrës  arsimore të kësaj  bashkie/komune 

Posta elektronike  - vendos adresën e emailit të zyrës  arsimore të kësaj  bashkie/komune 

Swift – vendos swifitin e llogarisë bankare të zyrës  arsimore të kësaj  bashkie/komune 

Iban – vendos ibanin e llogarise bankare të zyrës  arsimore të kësaj  bashkie/komune 

Kodi i bankës- vendos kodin e bankës të zyrës  arsimore të kësaj  bashkie/komune 

Emri i bankës – vendos të zyrës  arsimore të kësaj  bashkie/komune 

Numri i llogarisë – vendos numrin e llogarisë bankare 

Bashki komunë– zgjedhim një nga opsionet, nqs është bashki apo komunë 

 

- Klikojmë mbi butonin ruaj për të ruajtur ndryshimet ose anulo për të anuluar 

modifikimet e bëra. 
Shënim: Në qoftë se klikoni mbi një bashki/komunë ekzistuese mund të bëni ndryshime të 

bashkisë/komunës aktuale. 

1.Zgjedhim 

DAR 

2.Kliko te 

krijo 

3. Plotëso të dhënat 

e kërkuara 



6 

 

 Nënfunksioni  Vendodhja e shkollës  

Ky nënfunksion shërben për të administruar të dhënat e shkollës që lidhen me vendodhjen e saj. 

Figura 3.6 

Për të krijuar vendodhjen e një shkolle: 

- shtypni butonin krijo 

-  plotësoni të dhënat e nevojshme në të djathtë 

 Emri – vendos emrin e kesaj  shkolle 

  Kodi i shtetit – vendos kodin e shtetit Shqiptar (355 ) 

 Vendodhja – vendos vendodhjen e shkollës  

 Rruga- vendos adresën  e shkollës 

 Numri i shtëpisë  - vendos numrin telefonit të  shkollës 

 Numri i llogarisë – vendos numrin e llogarisë bankare 

 Emri i bankës – vendos emrin e bankes të kësaj shkolle  

 Kodi i bankës- vendos kodin e bankës të zyrës  të shkollës 

 Iban – vendos ibanin e llogarisë bankare  të shkollës 

 Swift – vendos swifitin e llogarisë bankare të  shkollës 

 Fshat/Qytet  – zgjidh një nga opsionet, nqs është në  fshat apo në qyet  

-  kliko butonin ruaj , ose anullo nëse nuk doni ta kryeni këte veprim. 

 

 

1.Kliko te 

krijo 

2. Plotëso të dhënat 

e kërkuara 
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Për të modifikuar të dhënat e një shkolle: 

- zgjedhim shkollën që dëshirojmë 

- Plotësojmë fushat në të djathtë : 

- Klikojmë mbi butonin ruaj për të ruajtur ndryshimet ose anulo për të anuluar veprimet e 

bëra. 

 

 Nënfunksioni Administrimi i shkollës   

 

Ky nënfunksion shërben për të administruar të dhënat e shkollës në lidhje me klasat, 

vendodhjen apo të dhëna të tjera të lidhura me shkollën. 

 

 

 

 

Figura 3.7 

 

-Klikojmë mbi butonin krijo, për të ruajtur të dhënat e reja ose përpuno për të përpunuar të 

dhënat aktuale si në figurën më poshtë: 

 

 

 

1.Plotësoni të 

dhënat që keni 

në lidhje me 

shkollën   

2.kliko 

kërko 

3.Shfaqen 

rezultatet e 

kërkimit 
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Figura 3.8 

-Plotësoni të dhënat për shkollën 

ID Nr i shkollës – vendos ID e shkollës 

Lloji sipas ciklit – zgjidh ciklin e shkollës 

Drejtor – vendos emrin e drejtorit të shkollës 

Vendodhja e shkollës – vendos adresën e shkollës  

Bashkia/Komuna – zgjidh bashkinë ose komunën ku bën pjesë kjo shkolle  

Emërtimi i shkurtër – vendos një emertim të shkurtër për shkollën 

Emërtimi i gjatë i shkollës - vendos  emërtimin e gjatë  për shkollën 

Rreshti – të dhëna që ju dëshironi  

Tel personal – numri i tel të administratorit të shkollës  

Tel i shkollës – tel i shkollës 

Fax – nr i fax te shkollës 

Posta elektronike – adresa e-mail e shkollës  

Faqe personale – adresa e web page të shkollës nqs ka 

Dvr – është një nr automatik i cili plotësohet vetë  

Vartësia ku id nr. i shkollës  - Id e vartësisë nqs kjo shkollë varet nga një shkollë tjetër  

 

 

1.Plotësoni të 

dhënat për 

shkollën 

2.Zgjidh 

Administratorin 

3.Kliko te shenja  > dhe te 

Administratorët përkatës do 

të shihni administratorin 

e zgjedhur 

4.Kliko te 

Browse 

5.Kliko 

ruaj 
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-Klikoni mbi emrin e Administratorit 

- Kliko te shenja  > dhe te Administratorët përkatës do të shihni administratorin e    

   zgjedhur 

-Kliko te Browse për të zgjedhur logon 

-Kliko ruaj ose anullo nëse nuk doni ti ruani këto të dhëna 

 

 Nënfunksioni   Vëzhgimi  i parametrave 

Ky nënfunksion shërben për vëzhgimin dhe administrimin e parametrave të shkollës, ku 

përfshihet mundësia e dhënies së vlerave të tjera të domosdoshme për qëllime statistikore. 

Figura 3.9 

Për të administruar parametrat e shkollës: 

- Zgjedhim shkollën që dëshirojmë 

- Klikojmë mbi butonin krijo 

- Plotësojmë fushat në krahun e djathtë  të ekranit: 

Përcaktimi i parametrave – vendos emrin e parametrit që duam të shtojmë 

Numri i parametrave – vendos numrin e parametrave që sapo krijuam 
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Vlera në tekst – vendos vlerën  e parametrave të shkruar me fjalë  

Vlera në numër  - vendos vlerën e këtyre parametrave në shifra  

Vlera në datë – vendose vlerën e parametrit në datë  

Instruktim – vendos komente për instruktimin  

- Klikojmë mbi butonin ruaj për të ruajtur ndryhimet ose fshij për ta fshirë këtë parametër  

Figura 3.10 

 Nënfunksioni Viti Shkollor  

Ky nënfunksion shërben për të krijuar një vit të ri shkollor ose modifikuar një vit të caktuar. 

Pasi keni klikuar te Viti Shkollor, shtypni butonin krijo 

Plotëso të dhënat 

dhe kliko ruaj 



11 

 

 

Figura 3.11 

 

Do të shfaqet tabela ku do të plotësoni të dhënat si më poshtë: 

 

 

Figura 3.12 

Viti shkollor- vendosim vitin shkollor   

Nga – vendosim datën e fillimit të vitit shkollor  

Deri – vendosim datën e përfundimit të vitit shkollor  

-Klikojmë krijo për të krijuar vitin e ri shkollor dhe për ta ruajtur atë . 

 

Kliko te butoni krijo 

1.Plotëso 

të dhënat 

2.Kliko 

ruaj 
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 Nënfunksioni  Hapësirat e Shkollës 

Ky nën funksion shërben për të administruar  të dhënat për hapësirat e shkollës. 

Për të krijuar një ambjent të ri të shkollës: 

- Klikojmë mbi butonin krijo 

-Zgjedhim Vendodhjen e shkollës 

 - Plotësojmë fushat siç  tregohet në të majtë të ekranit 

- Klikojmë mbi butonin ruaj . 

 

Figura 3.13 

 Nënfunksioni Shfrytëzimi i ambjenteve 

Ky nënfunksion shërben për të caktuar qëllimin e përdorimit të hapësirave të shkollës që 

disponojmë.  

Per të saktësuar qëllimin e shfrytëzimittë një ambjenti të shkollës: 

-Zgjedhim shkollën që duam 

-Klikojmë mbi butonin krijo 

-Plotësojmë fushën Përdorimi (*) (Klasë,Sallë Mbledhje,Palestër etj ..) 

-Klikojmë mbi butonin ruaj 

 

2.Krijimi i 

ambienteve të 

reja 

1.Zgjidhni 

vendodhjen 

shkollës 
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Figura 3.14 

MËSUESIT  

 Ky funksion shërben për të krijuar, modifikuar, apo përpunuar  individin mësues me të gjitha të 

dhënat përkatëse të tij.  

Këto veprime do të bëhen nga Administratori përgjegjës për menaxhimin e të dhënave dhe nuk ekziston 
mundësia që ato të ndryshohen nga çdo kategori përdoruesish. 
 
 

Figura 4.1 

 

 

 

 

 

Në figurën 4.2 shohim veprimet kryesore që bëjmë me mësuesit 

 

Figura 4.2 

 

Klikojmë te 

Mësuesit 

2.Kliko 

kërko 
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 Nënfunksioni Të dhënat personale 

Si fillim,  zgjidhet viti shkollor dhe më pas shkolla ku ky mësues është apo do të shtohet. Pamja 

që do të shfaqet është si më poshtë: 

Për të modifikuar një mësues ekzistues : 

- Kërkojmë mësuesin të cilit duam t’i modifikojmë të dhënat me një nga opsionet e 

kërkimit që mund të jetë, mbiemri , gjinia , data e lindjes , shkolla qëndrore apo 

klasifikimi. 

psh: ne  kemi zgjedhur një nga opsionet e kërkimit që në rastin konkret është z  gjinia . 

-  Klikojmë mbi butonin kërko 

Pamja e shfaqur do të jetë si më poshtë: 

 

 

 

Figura 4.3 

- Klikojmë tek check box (katrori në të majte të emrit ) 

- Klikojmë mbi butonin përpuno  

1.Plotësojmë 

fushat e 

kërkimit sipas 

dëshirës 

2.Klikojmë 

kerko 

3.Shfaqen të 

dhënat e 

kërkimit 

4.Klikojmë 

te checkbox 5.Klikojmë 

përpuno 
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Figura 4.4 

 

 

- Plotësojmë fushat e kërkuara në të djathtë të faqes .Fushat me yll(*) janë të detyruara  

Statusi shoqëror – vendosim ose zgjidhni statusin e mësuesit(beqar/e, i/e martuar 

          *Mbiemri – vendosim mbiemrin  e mësuesit 

         *Emri – vendosim emrin e mësuesit 

          Atësia – emri i babait të mësuesit 

          *Shfaq emrin  - mënyra se si dëshirojme të shfaqet emri i mësuesit 

          Titulli post akademik – zgjedhim titullin nqs mësuesi ka një të tillë 

          Gjinia- zgjedhim gjininë 

          *Datëlindja –vendosim datëlindjen e mësuesit 

          Shteti i lindjes – zgjedhim shtetin e lindjes 

          Nënshtetësia – vendosim nënshtetësinë e mësuesit 

          Përkatësia fetare – zgjedhim përkatësinë fetare  
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        Nr i sigurimeve sociale – vendosim numrin e sigurimeve sociale 

        Instituti  i sigurimeve sociale – zgjedhim institutin e sigurimeve sociale 

        Drejtuar   -  zgjedhim personin tjetër përveç  mësuesit që mund ti drejtoheni në raste   

        Drejtuar2 – vendosim emrin e mësuesit që i drejtohet 

         Kodi i bankës- vendosim kodin e bankës 

         Emri i bankës – vendosim emrin e bankës  

         Numri i llogarisë – vendosim numrin e llogarisë bankare 

         Data e fillimit të punës – data kur mësuesi ka filluar punë 

         Data e diplomomimit- vendosim datën kur mësuesi është diplomuar 

         Data e diplomimit të fakultetit të dytë – vendosim datën e diplomimit të fakultetit të dytë     

         Data e kualifikimit pasuniversitar- vendosim datën e kualifikimit pasuniversitar nqs ka  

         Shteti ku është diplomuar – vendosim shtetin ku mësuesi është diplomuar 

         Komente – shtojme komente të cilat  i mendojme se janë të nevojshme 

         Emri i përdoruesit – vendosim emrin e përdoruesit që ka bërë ndryshimet 

 -  Klikojmë mbi butonin ruaj për të ruajtur ndryshimet e bëra ose mbrapa për t’i anulluar ato . 

Për të  shtuar  një mësues të ri: 

- Klikojmë  tek  funksioni Mësuesi 

-  Klikojmë mbi  nënfunksionin   Të dhënat personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 

 

1.Plotëso 

fushat 

2.Kërko 

3.Mësuesi nuk 

u gjet 
4.Krijo 

mësues  
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- Kërkojmë në  një nga fushat e mësipërme për të parë nëse ky mësues ekziston. 

- Nëse nuk ekziston klikojmë te krijo 

- Në të njëjtën mënyrë me modifikimin plotësojmë fushat e kërkuara 

Fushat e shënuara me (*) janë të detyrueshme 

       -  Klikojmë ruaj për të ruajtur ndryshimet e bëra ose mbrapa për t’i anuluar ato . 

 

 Nënfunksioni   Kontrata e punës  

Ky nënfunksion shërben për të administruar kontratën e punës së një mësuesi . 

 Tek  funksioni  Mësuesi zgjedhim nënfunksionin Kontrata e punës. 

- Kërkojmë mësuesin sipas një kriteri të cakturar  si në pamjen më poshtë: 

 

 

Figura 4.6 

 

- Zgjedhim  mësuesin duke klikuar te check box  në të  majtë sic tregon shigjeta  

- Klikojmë mbi butonin përpuno. 

 

1.Plotësoni 

fushat e 

kërkimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Kliko 

kërko 
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Figura 4.7 

 

 

Do të na shfaqet pamja e mëposhtme: 

 

Figura 4.8 

 Fushat me yll janë të detyruara për tu plotësuar.  

*Klasifikimi –  zgjedhim kalsifikimin nga opsionet e dhëna 

*Nga -  fillim i kontratës së punës 

*Deri – përfundimi i kontratës së punës 

Numri – vendosim numrin e kësaj kontrate pune 

*Numri personal  -  vendosim numrin personal që e identifikon këtë mësues  

Arsimi që ka mbaruar – vendosim  nivelin e arsimit  të mësuesit 

Norma e vlerësimit – vendosim normën e vlerësimit për këtë mësues  

Detyra – Zgjedhim  detyrën që ka ky mësues  ( psh  drejtor, mësues, edukator , 

kryemësues etj ) 

Cikli ku jep mësim – zgjedhim ciklin ku jep mësim  (psh cikli i ulët, gjimnaz, parashkollor 

etj) 

Lloji i emërimit  - zgjedhim llojin e emërimit që ka ky mësues  

 Ngarko dokumentin – për të ngarkuar një kontratë të  firmosur apo një cv 

 apo ndonjë  dokument tjetër të nevojshëm i cili do të  ruhet me të dhënat e mësuesit . 

-  Klikojmë mbi butonin ruaj për të ruajtur ndryshimet  e bëra  

1.Zgjidh 

mësuesin 
2.Kliko 

përpuno 

Krijojmë,  

ruajmë ose 

fshijmë një 

kontratë pune 

Të dhënat e 

nevojshme të 

kontratës 
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-  Klikojmë mbi butonin  krijo për të krijuar një kontratë të re 

-  Klikojmë mbi butonin ruaj  për të ruajtur ndryshimet e bëra 

-  Klikojmë mbi butonin fshij për të fshirë kontratën aktuale 

 Krijimi i një kontrate të re është i njëjtë me procedurat e përpunimit të kontratës ekzistuese . 

 

 

 Nënfunksioni   Shkolla Qëndrore   

Ky nënfunksion shërben për të  administruar të dhënat e mësuesit në lidhje me shkollën qëndrore 

ku ai mësues punon. Pasi zgjedhim funksioninMësuesi, nënfunksionin  Shkolla qëndrore,pamja 

do të jetë si më poshtë: 

 

 

 

Figura 4.9 

Për të vazhduar me përpunimin e të dhënave për mësuesin në lidhje me shkollën qëndrore : 

-  Zgjedhim mësuesin siç  tregon shigjeta në figurën më poshtë  

-  Klikojmë mbi butonin përpuno . 

1.Plotëso fushat 

e kërkimit sipas 

dëshirës 

2.kliko 

kërko 
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Figura 4.10 

 

Për të transferuar këtë mësues në një shkollë tjetër nqs ai ndryshon shkollë bëhen të njëtat 

veprime si më sipër dhe pas përfundimit të këtyre ndryshimeve : 

- Klikojmë mbi butonin ruaj për të ruajtur ndryshimet  ose mbrapa për të anulluar 

ndryshimet .Pamja e ekranit do të jetë si figura më poshtë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  4.11 

1.Zgjidh 

mësuesin 

3.Cakto 

shkollën 

dhe vitet 

2.Kliko 

përpuno 

1.Plotëso 

të dhënat 

2.Kliko 

ruaj 
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 Nënfunksioni   Disponueshmëria    

Ky nënfunksion shërben për të administruar  disponueshmërinë e një mësuesi, për të dhënë 

mësim në një shkollë të caktuar.Klikojmë te nënfunksioni  Disponueshmëria dhe do të na 

shfaqet pamja e mëposhtme 

-Zgjedhim  mësuesin  

-  Klikojmë mbi butonin përpuno . 

 

 

Figura 4.12 

- Klikojmë mbi butonin krijo për të krijuar orët e disponueshme që ky mësues ka për të dhënë 

mësim ose mbrapa për të anulluar ndryshimet. 

 

 

 

Figura 4.13 

1.Plotësoni 

fushat që 

dispononi 

2. Kërko 

3.Zgjidhni 

mësuesin 

4.Përpuno 

1.Kliko 

krijo 
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- Klikojmë mbi butonin krijo 

 

Figura 4.14 

- Plotësojmë  fushat  sipas kontratës që mësuesi ka me shkollën tuaj. 

 Shkolla – zgjidh shkollën  ku ju doni të vendosni disponueshmërinë për këtë mësues   

 Nga  - kur ka filluar të japë mësim në këtë shkollë  

 Deri – afati i përfundimit të kontratës së këtij mësuesi me shkollën tuaj 

 Orët – orët që ky mësues ka në dispozicion për shkollën tuaj  sipas kontratës 

 Klasifikimi – zgjidh klasifikimin e këtij mësuesi 

 Komente – vendosni komente shtesë nqs ju e konsideroni të nevojshme 

- Klikojmë mbi butonin ruaj 

 

 

 Nënfunksioni   Arsimimi 

 

Ky nënfunksion shërben për të plotësuar të dhënat arsimore në lidhje me mësuesit e shkollës tuaj. 

Në funksionin  Mësuesi zgjedhim nënfunksionin  Arsimimi siç  tregohet në figurë më poshtë: 

1.Plotësoni të 

dhënat 

2.Kliko 

ruaj 
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Figura 4.15 

-  Kërkojmë  mësuesin sipas njërit nga kriteret  e shpjeguara dhe më parë 

-  Zgjedhim mësuesin të cilit duam t’i modifikojmë  të dhënat lidhur me arsimimin e tij. 

-  Plotësojmë  fushat në krahun e djathtë të faqes 

 Lloji i lëndës – llojin e lëndes që ky mësues jep 

 Lënda-  lënda që ky mësues jep 

 Profilizimi – zgjedhim profilizimin për këtë mësues 

 Nga – periudhën kur ka filluar  

 Deri – kur është mbaruar  

 Sistemi i diplomimit – gradën e diplomimit për këtë mësues 

 Orët e studimit – vendosim orët e studimit për lëndën që mësuesi jep mësim 

 Institucioni – emri i institucionit ku është diplomuar 

 Komente – vendoim komente shtesë nqska  

- Klikojmë mbi butonin  përpuno për t’i  ruajtur  këto të dhëna ose mbi butonin cakto për ti  

caktuar  mësuesit të zgjedhur këto të dhëna që sapo plotësuam.  

 

1.Plotëso 

fushat e 

kërkimit 

2.Shtyp 

butonin 

kërko 

3.Zgjidhni 

mësuesin 

3.Plotësoni 

të dhënat e 

kërkuara 

4.Kliko 

përpuno 

ose cakto 
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Pamja do të jetë si më poshtë: 

 

Figura 4.16 

 

 Nënfunksioni   Parametra specifikë    

Ky nënfunksion shërben për të përcaktuar parametra specifikë për mësuesit.  

-  Klikojmë  tek  funksioni Mësuesi dhe më pas tek nënfunksioni Parametra specifikë 

 

 

 

Figura 4.17 

 

- Bëjmë kërkimin për një mësues të caktuar në bazë të parametrave  

1.Plotëso 

fushat e 

kërkimit 

2.Shtyp 

butonin 

kërko 

3.Zgjidhni 

mësuesin 

3.Plotësoni 

të dhënat e 

kërkuara 

4.Kliko 

përpuno 

ose cakto 
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-Zgjedhim mësuesin  

- Plotësojmë fushat e kërkuara: 

Kategorizimi i parametrave – zgjedhim një nga opsionet 

Parametri  i tekstit – vendosim parametrin 

Tekst plotësues – shtojme tekst për këtë parameter 

Në/nga  - fillimin e periudhës për këtë parametër 

Deri – mbarimin e periudhës për këtë parametër 

Ngarko dokumentin – ngarkojme dokumente të tjera të nevojshme si psh cv apo dokumenta  

 

- Klikojmë mbi butonin përpuno për t’i shoqëruar  mësuesit parametrat 

- Klikojmë mbi butonincakto për t’i caktuar këtij  mësuesit ndryshimet e bëra 

- Klikojmë mbi butonin fshij për të anulluar ndryshimet e bëra 

 

Pamja që do të shfaqet do të jetë si më poshtë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 
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LËNDËT 

 
Funksioni Lëndët shërben për të administruar lëndët e zgjedhura nga ministria duke përfshirë 

dhe krijimin e lëndëve të reja, zgjedhjen e lëndëve për shkollat përkatëse dhe lëndët e 

autonomisë së shkollës. 

Për  të administruar funksionin Lëndët, hapim menunë Të dhënat Bazë dhe zgjedhim opsionin 

Lëndët. Duke klikuar mbi Lëndët, në ekran (Figura 5.1) do të shfaqet pamja e mëposhtme duke 

na dhënë edhe një përshkrim specifik të Objekteve që gjenden në funksionin Lëndët. 

Klikojmë mbi shenjën  ‘+’, që gjendet në të majtë, pranë funksionit  Lëndët. 

 

 

 

 
 

Figura 5.1 

 

 Nënfunksioni  Llojet e lëndëve  

 

Ky nënfunksion shërben për të administruar llojet e lëndëve  të ofruara që mund të jenë të 

detyrueshme , fakultative, etj. Për të zgjedhur  Llojet e lëndëve: 

Duke klikuar në të majtë mbi nënfunksionin  Llojet e lëndëve do të shfaqet pamja e 

mëposhtme (Figura 5.2) : 

   Kliko tek 

  Lëndët 
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Figura 5.2 

 

Tek Lista e llojeve të lëndëve, do të shfaqen lëndët (që mund të jenë të detyrueshme, fakultative 

etj) 

 Për  të futur një Lloj të re lënde (psh  Zgjedhje2): 

-  Klikojmë mbi butonin krijo. 

-  Zgjedhim llojin e lëndës që do të krijohet (në këtë rast jo e detyrueshme) 

-  Plotësojmë fushat në të djathtë te faqes : 

  Emërtimin e shkurtuar të lëndës(Z2) 

  Emrin e gjatë të lëndës(Zgjedhje2) 

  Llojin(vullnetarisht) 

  Zgjidh lëndën e dëshiruar(po/jo, duke zgjedhur ose jo kutinë përbri 

  Vlerësimi me nota i mundshëm (po/jo duke duke zgjedhur ose jo kutinë përbri)     

  Lëndët jo për çertifikim(po/jo, duke zgjedhur ose jo kutinë përbri)  

  Admin kz    

-Klikojme mbi butonin ruaj, duke ruajtur kështu llojin e lëndës që krijuam (Figura 5.3). 

 Ose për të anulluar, klikojmë mbi butonin anullo. 

  
 

 
 

 

 

 

 

1.Listë 

me llojet 

e lëndëve 
2.Kliko krijo për të 

shtuar një kategori 

të re lëndësh 



28 

 

 

 

Figura 5.3 

 

Pas këtyre veprimeve shohim se nën Listën e llojeve  të lëndëve do të na shfaqet  Lloji i lëndës   

 së re që krijuam  Zgjedhje2 (Figura 5.4). 
 

 

1. Kliko mbi 
butonin 

Krijo 

2. Zgjidh llojin   

e lendes 

3. Ploteso 

fushat 

4. Ruaj 
lenden 
 e krijuar 
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Figura 5.4 

 

 Nënfunksioni  Lëndët e caktuara nga ministria  

 

Ky nënfunksion jep listën e gjithë lëndëve të caktuara nga Ministria, duke përcaktuar për çdo 

lëndë se në çfarë dege mësimore do të aplikohet. 

Klikojmë në të majtë të faqes mbi Lëndët e caktuara nga ministria dhe do të kemi pamjen 

(Figura 5.5): 
 

1.U krijua 

një kategori 

e re lëndesh 

2.Kategoria e re 

ndodhet tashmë 

në listen tonë 
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Figura 5.5 

 

Ku kemi Listën e lëndëve që përmban: 

 

         Shkurtesa(ku vendoset shkurtimi i emrit të lëndës) 

         Emërtimi i gjatë(ku vendoset emri i plotë i lëndës) 

 

Për të shtuar një lëndë të re të caktuar nga ministria  : 

 

- Klikojmë mbi butonin krijo 

- Djathtas  plotësojmë fushat përkatëse: 

          Llojet e lëndëvë(të detyrueshme apo jo) 

         Emërtimin e shkurtër 

         Emërtimin për Ministrinë 

         Emërtimin e gjatë 

         Aplikohet në (në çfarë dege arsimore aplikohet lënda) 

         Shfaq në të gjitha listat(po/jo, duke zgjedhur ose jo kutinë përbri) 

          Lëndë e re (po/jo, duke zgjedhur ose jo kutinë përbri) 

- Klikojmë mbi butonin Ruaj 

-  

  Duhet të kemi  parasysh që fushat me ‘*’  janë të detyrueshme të plotësohen 

  Fushat ku thuhet nuk ka zgjedhje mund  të lihen bosh. 
 

 

1.Klikoni 

këtu 

2.Lista e 

lëndëve 
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 Nënfunksioni  Zgjedhja e lëndëve  

 

Ky nënfunksion shërben për të zgjedhur lëndët  e caktuara nga Ministria e Arsimit për secilën 

nga shkollat  përkatëse.  

Duke klikuar në të majtë  mbi nënfunksionin  Zgjedhja e lëndëve në ekran do të shfaqet pamja e 

mëposhtme (Figura 5.6): 
 

 

Figura 5.6 

 

 

Për të bërë zgjedhjen e lëndëve: 

- Plotësojmë fushën Llojet e e lëndëve duke zgjedhur opsionin që duam (psh. të detyrueshme ose 

me zgjedhje).  Sapo plotesojmë fushën Llojet e e lëndëve, automatikisht  tek  fusha Të gjitha 

lëndët do të shfaqen  të gjitha lëndët  që  përkasin llojit që kemi zgjedhur.  

 Psh nëse në fushën Llojet e lëndëve, zgjedhim lëndët e detyrueshme, në ekran do të shfaqet pamja e 

mëposhtme (Figura 5.7): 

Zgjedhja e 

lëndëve 
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     Figura 5.7 

 

 

  Për të zgjedhur lëndët që dëshirojmë : 

 

- Klikojmë mbi butonin  cakto  

- Zgjedhim lëndët që dëshirojmë  

- I kalojmë lëndët nga e majta në të djathtë dhe anasjelltas duke përdorur  opsionet që na ofron  

programi : 

 

  >>  --Kalimi i të gjitha lëndëve nga e majta në të djathtë 

   >   --Kalimi i disa lëndëve të caktuara nga e majta në të djathtë 

   <<  --Kalimi i të gjitha lëndëve nga e djathta në të majtë 

   <   --Kalimi i disa lëndëve të caktura nga e djathta në të majtë 

  

Psh ne kemi zgjedhur  lëndët  Anglisht, Biologji, Ekonomi dhe i kemi  kaluar në të djathtë, siç 

ilustrohet nga pamjet e mëposhtme (Figura 5.8): 

1.Përzgjidh 
   grupin 

2. Selekto 

   lëndët 
 

3. Shtyp   

opsionet  4. Shtyp 
    cakto 
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Figura 5.8 

 

 

 

 

 Nënfunksioni  Krijimi i lëndëve të reja  

  

Ky nënfunksion shërben  për të krijuar lëndë të reja mësimore në përshtatje me profilin përkatës 

të shkollës. Duke klikuar mbi këtë nënfunksion në ekran do të  shfaqet pamja (Figura 5.9): 

1.Listë me të 

gjitha lëndët 3.Lista me 

lëndët e 

zgjedhura 

3.Kliko 

cakto 
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Figura 5.9 

 

 

Për të krijuar një lëndë të re (Figura 5.10): 

 

- Klikojmë mbi butonin krijo. 

 - Djathtas plotësojmë fushat përkatëse : 

           Llojet e lëndëve( psh e detyrueshme apo jo ) 

           Emërtim i shkurtër   

           Emërtim  për ministrinë 

           Emërtim  i gjatë 

           Kjo lëndë aplikohet në(fushën ku aplikohet) 

           Vlerësimi i lëndes 

            Paga 

-  Klikojmë  butonin ruaj 

 

Psh, nëse duam të shtojmë lëndën  me zgjedhje,  Pirografi, me shkurtimin P 

Pasi plotësojmë fushat përkatëse në të djathtë dhe klikojmë mbi butonin ruaj, shohim se në të 

majtë në listën e lëndëve do të shfaqet  lënda e re që sapo krijuam (Figura 5.11). 

1.Lista me 

lëndët 

aktuale 

2.Kliko krijo për 

të krijuar një 

lëndë të re dhe 

plotësoni fushat 

e kërkuara 
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Figura 5.10 

 

 

Figura 5.11 

 

 

Fushat që 

duhen 

plotësuar 

Krijimi i 

lëndës 

Pirografi 

Lënda e krijuar i 

bashkangjitet 

listës së lëndëve 
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KURRIKULA 

Këtu perfshihen të gjitha funksionet që janë të rëndësishme për ndonjë ndërhyrje të re apo 

ndryshim kurrikule. 

 Nënfunksioni  Administrimi i kurrikulës  

Këtu do të administrohen të dhënat bazë të një kurrikule ekzistuese, apo krijimi i një kurrikule të 

re. 

 

Figura 6.1 

 

E detyrueshme vetëm për tek ARSIMI I MESEM. 

Në cdo kurrikule duhet të zgjidhet (Lloji sipas programit). 

 

Butonat: 

 

Krijo ----- shto një të dhënë të re 

Ruaj ----- ruaj të dhenat e reja 

Kopjo --- kopjimi i të dhënave aktuale 

Fshij ---- fshi të dhënat 

Printo --- printo të dhënat 

 

 

 

 

 

 

 

Administrimi 

i kurrikulës 

Veprimet që 

mund të 

kryhen 
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 Nënfunksioni  Caktimi  lëndëve  

Këtu mund të administrohen lëndët e një kurrikule (Figura 6.2). 

 

 
Figura 6.2 

Butonat: 

 

Cakto ------------ apliko të dhënen 

>> ---------------- të gjitha te dhenat nga lista ne anen e majte te kalojne ne listen e anës së djathtë 

> ----------------- e dhëna e zgjedhur ne anen e majte te kaloje ne listen e anes së djathtë 

<< --------------- të gjitha te dhenat nga lista ne anen e djathte te kalojne ne listen e anes së majtë 

< ---------------- e dhëna e zgjedhur ne anen e djathte te kaloje ne listen e anës së majtë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këtu caktohen 

lëndët e një 

kurrikule 
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 Nënfunksioni  Caktimi  i orëve të javës  

Këtu do të caktohen orët javore të një lënde në kurrikul (Figura 6.3). 
 

 
 

Figura 6.3 

 

 

KONFIGURIMI 

 

 Nënfunksioni kuadrati i alternativave 
 

Këtu do të rregullohen parametrat specifike (Figura 7.1). 

 

 
 

Figura 7.1 

Këtu do të caktohen 

orët javore të një 

lënde në kurrikul 
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Këtu mund të plotësohet/ shtohet përmbajtja e kuadratit të alternativave. 

Rast përjashtues: 

Ne këtë pjesë bëhet grupimi i fushave studimore (të dhëna plotësuese në krahun e djathtë të të 

dhënave), në këtë rast ato do të cilësohen si arte-pedag-pedagog (Figura 7.2). 

 

 
 

 
Figura 7.2 

 Nënfunksioni administrimi i parametrave 
 

Këtu mund të plotësohen parametrat ekzistues si dhe të shtohen parametra të rinj. 

Do të ndahen parametrat specifikë për nxënësit dhe mesuesit (Figura 7.3): 

 

 
 

Figura 7.3 

 

 

Mësimet në shkollë: 

Ato lëndë që do të përfshihen në mësimdhënie duhet që të jepen në përputhje me këtë atribut. 

Administrimi i 

parametrave 
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FILLIMI I VITIT SHKOLLOR 

Shërben për të administruar gjithë veprimet që janë të nevojshme gjatë fillimit të vitit shkollor. 

Në të majtë të faqes shkojmë tek Fillimi i vitit shkollor dhe klikojmë mbi të. Do të shfaqet në 

ekran kjo pamje (Figura 9.1): 

 

Figura 9.1 

Duke klikuar mbi nënfunksionin Viti shkollor, do të kemi këte pamje (Figura 9.2): 

 

Figura 9.2 

fillimi i vitit shkollor 

1.Lista me 

vitet 

shkollore 

2.Shyp krijo për 

të krijuar një vit 

të ri shkollor 



41 

 

Në kolonën Lista e viteve shkollore, shënohen vitet aktuale me fillimin dhe mbarimin e tyre  

dhe në kolonën Aktualisht shënohet me ’1 ‘ viti shkollor aktual dhe gjithë të tjerët me ‘0’. 

Për të shtuar një vit shkollor: 

- Klikojmë mbi butonin krijo 

- Plotësojmë fushat në të djathtë (që janë të detyrueshme të plotësohen) 

- Klikojmë mbi butonin ruaj 

Dhe shohim se viti shkollor që krijuam është shtuar në kolonën Lista e viteve shkollore (Figura 

9.3). 

 

 

Figura 9.3 

 

 Nënfunksioni Klasat 

Ky nënfunksion shërben për definimin dhe administrimin e  strukturave të klasave. 

Nëse klikojmë mbi të në ekran do të shfaqet pamja e mëposhtme (Figura 9.4): 

1.Plotëso të 

dhënat si 

në figurë 

3.Kliko ruaj 

2.Kliko □nëse ky 
është viti aktual 
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Figura 9.4 

 

Për të krijuar një klasë të re : 

- Klikojmë mbi butonin krijo 

- Plotësojmë fushat përkatëse për një klasë të caktuar siç tregohet në figurën 9.5: 

 

 

 

Figura 9.5 

 

- Klikojmë mbi butonin ruaj 

Shohim se klasa e re që sapo krijuam është shtuar në Listën e klasave, siç tregohet në figurën 

9.6: 

1.Klasat 

ekzistuese 

2.Kliko krijo 

për një 

klasë të re 

1.Plotësojmë 

fushat e 

kërkuara 

2.Kliko 

ruaj 
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Figura 9.6 

 

Funksioni “ Nxënësit e rinj ” 

Ky funksion shërben për të rregjistruar nxënësit, për të administruar adresat e tyre dhe për të bërë 

ndarjen e nxënësve nëpër klasa (Figura 9.7). 

 

Figura 9.7 

 

 Duke klikuar në të majtë të faqes mbi funksionin Nxënësit  e rinj do të hapen nënfunksionet e 

tij. 

 

 

 

1.Nxënësit e 

rinj 
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 Nënfunksioni Kërkimi i nxënësve 

Ky nënfunksion shërben për të kërkuar nëse një nxënës i ri, ka qenë i rregjistruar më parë, para 

se të bëjmë rregjistrimin e tij aktual. 

Për të kërkuar një nxënës: 

- Plotësojmë fushat në Kërkimin dinamik, me të dhënat përkatëse, psh kërkojmë nxënësin 

Ada Bushi: 

 

 

Figura 9.8 

 

- Klikojmë mbi butonin krijo 

Shohim se nxënësi që kërkojmë do të shfaqet në ekran (Figura 9.9): 

 

 

Figura 9.9 

Plotësoni 

fushat 

Kliko 

krijo 



45 

 

 Nënfunksioni Rregjistrimi i nxënësve 

 

Ky nënfunksion shërben për të ruajtur dhe administruar të dhënat për nxënësit e rinj. 

- Klikojmë mbi butonin krijo 

- Plotësojmë fushat përkatëse tek Administrimi i të dhënave të nxënësve 

- Klikojmë mbi butonin ruaj 

Fushat me ‘* ‘janë të detyrueshme të plotësohen 

Shohim se nxënësi i ri u rregjistrua. 

 

 

Figura 9.10 

 

 

 

Figura 9.11 

1.Fushat e 

nevojshme për 

një nxënës 

2.Ngarkoni 
foton 

KUJDES 
PËRMASAT! 

Mesazhi që 

konfirmon shtimin e 

një nxënësi 
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 Nënfunksioni Adresat  

Ky nënfunksion shërben për të administruar adresat e nxënësve. 

 

Figura 9.12 

 

 Nënfunksioni Ndarja e parë e klasave 

Ky nënfunksion shërben për të caktuar klasat e nxënësve të rregjistruar. 

Për të caktuar klasën e një nxënësi të rregjistruar: 

Se pari duhet ta kërkojmë nxënësin 

- Plotësojmë fushat përkatëse 

- Klikojmë mbi butonin kërko 

Në ekran do të shfaqet rezultati: 

 

Në fillim kërkoni 

studentin dhe më 

pas plotësoni 

adresën e 

tij,konviktin 
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Figura 9.13 

 

Për t’i caktuar klasën një nxënësi: 

- Zgjedhim nxënësin që do t’i caktojmë klasën duke check-uar kutinë përbri emrit 

- Plotësojmë fushat në të djathtë 

          Sipas datës së rregjistrimit  ose 

          Sipas datës së fillimit të klasave 

- Zgjedhim klasën, psh 2b 

- Klikojmë mbi butonin  cakto 

Dhe nxënësit i kemi caktuar klasën. 

 

1.Zgjidhni 

nxënësin që 

doni ti caktoni 

klasën 
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Figura 9.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa e 

zgjedhur 
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VITI AKTUAL SHKOLLOR 

 

Shërben për të administruar të dhënat personale mbi nxënësit dhe administrimin e historikut të 

nxënësve, që përfshin caktimin e kurrikulës, caktimin e lëndëve, ndërrimin e klasave, ndërrimin 

e shkollës gjatë vitit etj. 

Funksioni  “ Të dhënat mbi nxënësit “ 

Ky funksion shërben për të administruar të dhënat bazë  të nxënësve duke përfshirë emër, 

mbiemër, datëlindje, gjinia, gjuha, nënshtetësia dhe shteti i lindjes. Në këtë funksion përfshihen 

edhe adresa ose adresat e mundshme të nxënësit. 

Për  të administruar funksionin Të dhënat mbi nxënësit, hapim menunë Viti aktual shkollor 

dhe zgjedhim opsionin Të dhënat mbi nxënësit. Duke klikuar mbi te, në ekran do të shfaqet 

pamja e mëposhtme duke na dhënë edhe një përshkrim specifik të Objekteve që gjenden në 

funksionin Të dhënat mbi nxënësit. 

 

 

Figura 10.1 

 

Viti aktual 

shkollor 
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 Nënfunksioni  Të dhënat bazë 

 

Ky  nënfunksion shërben për të administruar të dhënat bazë të nxënësve.  Duke klikuar mbi të në 

të majtë të faqes, do të shfaqet pamja e mëposhtme: 

 

Figura 10.2 

 

- Plotësojmë parametrat e kërkimit për një nxënës të caktuar 

-  Klikojmë butonin kërko  

 Do të shfaqet pamja e mëposhtme: 

 

1.Kliko Të 

dhënat bazë 2.Plotëso 

fushat e 

kërkimit 
3.kërko 
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Figura 10.3 

 

Për të modifikuar të dhënat e një nxënësi: 

- Zgjedhim nxënësin, të cilit duam ti modifikojmë informacionet bazë  

- Klikojmë mbi butonin përpuno 

 Do të shfaqet pamja e mëposhtme: 

 

1.Shfaqen të dhënat 

sipas kërkimit të 

bërë prej nesh 

2.Kliko 

përpuno 
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Figura 10.4 

 

Për të bërë ndryshime në të dhënat e nxënësit: 

- Klikojmë butonin përpuno 

- Plotësojmë fushat përkatëse 

                          Titulli akademik 

                          Mbiemri(*) 

                          Emri(*) 

                          Atësia 

                         Titulli post-akademik 

                         Gjinia(*) 

                         Datëlindja(*)  

                         Vendlindja 

                         Shteti i lindjes(*)  

                         Nënshtetësia(*)  

                         2 Nënshtetësia  

                         Përkatësia fetare 

                         Gjuha(*) 

                         2 Gjuha  

                         3 Gjuha  

                         Kodi i bankës 

                         Emri i bankës  

Bëjmë 

modifikimin e 

të dhënave 
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                        Numri i llogarisë  

                        IBAN 

                        SËIFT  

                       Numri i sigurimit social  

                       Instituti i sigurimeve sociale  

                       Indikatori alternative 

                       Komente 

 

- Klikojmë mbi butonin ruaj. 

 

 Nënfunksioni  Adresat  

 

Ky  nënfunksion shërben për të administruar adresën ose adresat e nxënësve. 

Për të zgjedhur  adresën e një nxënësi, klikojmë mbi shenjën  ‘+’, që gjendet në të majtë, pranë 

funksionit  Të dhënat mbi nxënësit. Duke klikuar në të majtë mbi nënfunksionin  Adresat do të 

shfaqet pamja e mëposhtme : 

 

Figura 10.5 

 

-  Plotësojmë parametrat e kërkimit 

-  Klikojmë mbi butonin kërko për të gjetur nxënësin ose nxënësit që plotësojnë parametrat e 

kërkimit.  Do të shfaqet pamja e mëposhtme: 

 

Kërkojmë sipas 

kritereve të 

kërkimit 
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Figura 10.6 

 

 

- Zgjedhim nxënësin, të cilit duam ti modifikojmë adresën duke klikuar mbi kutinë në 

të majtë. 

Klikojmë mbi butonin përpuno. Duke klikuar mbi adresën e nxënësit që duam të modifikojmë 

do të shfaqet pamja e mëposhtme: 

1.Shfaqet 

lista sipas 

kritereve të 

kërkimit 

3.Kliko 

përpuno 

2.Zgjidh 

nxënësin që do 

i  ndryshohen 

të dhënat 
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Figura 10.7 

 

Për të bërë ndryshimet e adresës së nxënësit: 

- Plotësojmë fushat përkatëse: 

                  Lloji adresës(*) 

                  Drejtuar 

                  Titulli 

                  Titulli akademik 

                  Mbiemri (*) 

                  Emri 

                  Titulli post-akademik 

                  Shteti(*) 

                  Kutia postare  

                  Vendi  

                  Rruga 

                  Numri shtëpisë 

 

                 Bashkia/Komuna(*) 

                 Njësia Bashkiake 

                 Drejtuar 1 

                 Drejtuar 2 

                 Tel 

                 Cel 

1.Kryeni 

Ndryshimet 

2.Veprimet e 

mundshme që 

mund të kryhen 
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                Fax 

                Posta elektronike 

                Faqe personale 

                Profesioni 

                Nga 

               Deri  

               Komente  

- Klikojmë mbi butonin ruaj. 

 

 

Funksioni  “Administrimi i historikut të nxënësve” 

Ky funksion shërben për të administruar historikun e të dhënave të nxënësve duke përfshirë 

ndërrimin e klasës, ndërrimin e shkollës, caktimin e lëndëve, caktimin e kurrikulës, etj. 

 Hapim menunë Viti aktual shkollor dhe zgjedhim opsionin Administrimi i historikut të 

nxënësve.  Duke klikuar mbi te në ekran do të shfaqet pamja e mëposhtme duke na dhënë edhe 

një përshkrim specifik të Objekteve që gjenden në këtë funksionin. 

 

 

Figura 10.8 

 

Administrimi i 

historikut të 

nxënësve 
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 Nënfunksioni  Ndërrim i klasave  

 

Ky nënfunksion shërben për të regjistruar të dhëna mbi ndërrimin e kasave te nxënësve. 

Klikojmë mbi shenjën  ‘+’, që gjendet në të majtë  pranë funksionit  Administrimi i historikut 

të nxënësve. Pastaj klikojmë mbi nënfunksionin Ndërrimi i klasave. Do të shfaqet pamja e 

mëposhtme : 

 

Figura 10.9 

 

- Plotësojmë parametrat e kërkimit, 

- Klikojmë mbi butonin kërko për të gjetur nxënësin ose nxënësit që plotësojnë 

parametrat e kërkimit.  Do të shfaqet pamja e mëposhtme: 

1.Plotësojmë fushat e 

kërkimit për të gjetur 

nxënësin që do 

ndërrojë klasën 

2.Kliko 

kërko 
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Figura 10.10 

 

Për të ndryshuar klasën e një nxenësi, te menuja në krahun e djathtë të faqes zgjedhim  klasen ku 

do ta çojmë këtë nxënës  dhe datën kur ky nxënës do të transferohet. Pamja që do te shfaqet pas 

këtyre veprimeve do të jetë si më poshtë :  

1.Nga rezultatet e 

kërkimit zgjidhni 

nxënësin që do 

ndryshojë klasën 

2.Zgjidh klasën 

ku do kalojë 

3.Plotëso 

datën e 

ndryshimit të 

klasës 

4.Kliko 

cakto 
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Figura 10.11 

 

- Klikojmë  cakto  për ta caktuar këtë nxënës në klasën e zgjedhur 

 

 Nënfunksioni  Caktimi i kurrikulës 

Ky  nënfunksion shërben për t’u caktuar nxënësve kurikulat që ato do të kenë gjatë vitit të 

shkollor. 

- Kërkojmë nxënësit në bazë të një kriteri të caktuar 

-  Zgjedhim nxënësin duke klikuar në check boxin në të  majtë të emrit. 

-  Zgjedhim kurrikulën që duam t’i caktojmë duke plotësuar fushat në të majtë të 

ekranit.  

        Kurrikula – zgjidh kurrikulen   

Shembull Erisa Ademaj, 

kalon nga e 1b te 2a 

Kliko 

cakto 
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       Identifikimi I kurrikulës nga ministria  - vendosim kodin që identifikon kurrikulën    

       Komente – vendosni komente shtesë nqs ka të tilla  

- Klikojme mbi butonin  cakto për t’i caktuar  nxënësit kurrikulën e zgjedhur. 

 

 

Figura 10.12 

 

 

 Nënfunksioni  Caktimi i lëndëve 

 

Ky  nënfunksion  shërben për te definuar lendet e zgjedhura te nxenesve.  

- Zgjedhim nxënësin  

- Zgjedhim llojin e lendës 

                 Lloji i lëndës – zgjedhim llojin e lëndës 

1.Kërko 

nxënësin 

2.Zgjidh 

nxënësin qe 

duhet 

3.Plotëso 

të dhënat 

4.Kliko 

cakto 
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                 Lënda – zgjedhim emrin e lëndës  

    -  Klikojme përpuno për të modifikuar emërtimet e lëndëve, zgjedh për te caktuar lëndën              

ose fshi/anulo për të anuluar zgjedhjen . 

 

 

Figura 10.13 

 

 

 Nënfunksioni  Historiku i vitit aktual të nxënësve   

 

Ky  nënfunksion shërben për të parë historikun e nxënësve në vitin aktual, gjate gjithe vitit 

shkollor. Klikojme mbi nënfunksionin Historiku i vitit aktual të nxënësve. Pamja që shfaqet do 

të jetë si më poshtë :  

 

1.Kërko 

nxënës 

2.Zgjidh 

nxënësin 

3.Zgjidh 

lëndën 

4.Kryeni 

veprimin 
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 Figura 10.14 

 

 

 

- Zgjedhim nxënësin të cilit duam t’i përpunojmë  të dhënat  

- Klikojmë përpuno siç  trgeohet nga në figurën e mëposhtme :  

1.kërko 

2.Zgjidh 

nxënësin 

3.përpuno 
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 Figura 10.15 

 

Në rastin tonë  Erisa Ademaj ka qënë nxënëse në klasën 1a  nga data 01.09.2010  deri në datën 

30.06.2011 dhe më datë 01.07.2011 ka kalur nxënëse në klasën 1b. 

- Klikojme krijo për të krijuar një historik të ri për këtë nxënës ose mbrapa për tu 

kthyer në gjëndjen e mëparshme. 
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Figura 10.16 

 Nënfunksioni  Historiku i deritanishëm i nxënësve   

Ky nënfunksion shërben për të parë historikun  e deritanishëm të  nxënësve 

. Figura 10.17 

krijo historik 

të ri 
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- Zgjedhim nxënësin të cilit duam t’i përpunojmë  të  dhënat  

- Klikojmë mbi butonin përpuno   

 

Figura 10.18 

 

Do të shfaqet pamja e meposhtme, ku saktësohen të dhenat dhe lëvizjet që mund të ketë 

bërë nxënësi Erisa Ademaj deri në momentin e deritanishëm. 

- Klikojme mbrapa për tu kthyer në gjëndjen e mëparshme . 

 

 

Figura 10.19 

 

 

1.kërko 

2.Zgjidh 

nxënësin 
3.përpuno 

Historiku 
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- Nënfunksioni  Parametra Specifike  

Ky nënfunksion shërben për t’u caktuar nxënësve parametra të caktuar . 

- Klikojme  të nënfunksioni  Parametra Specifike  

 

Figura 10.20 

- Klikojme tek check box në krah te emrit  për të zgjedhur nxënësin  

- Plotësojme fushat si më poshtë :  

 Kategoritë  e simboleve – zgjidh kategorinë e simboleve (psh përkatësia 

fetare) 

 Simbole  - zgjidh simbolin (psh egjiptiane) 

 Në/nga -  qëkur ka filluar 

 Deri – deri kur  

 Parametri i numrit – numri i parametrit 

- Klikojme cakto për ti caktuar këtij nxënësi këtë paramëtër 

- Klikojme përpuno për ta ripërpunuar këtë parametër 

- Klikojme fshij për te fshirë këtë parametër  
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Figura 10.21 

 

 Nënfunksioni  Ndërrimi i shkollës gjatë vitit   

Ky nënfunksion shërben për të ndryshuar shkollën e një nxënësi gjatë një viti të caktuar shkollor. 

-  Klikojmë nënfunksionin ndërrimi i shkollës gjatë vitit  

- Kërkojmë  nxënësin në bazë të një parametri  specifik 

- Klikojmë  te check box prane emrit të nxënësit për të zgjedhur nxënënsin 

- Klikojmë  te shkolla te menuja në të djathtë të faqe për të zgjedhur shkollën  

- Plotesojmë fushat perkatëse: 

 Shkolla e paregjistruar –  shkolla që kalohet nxënësi nqs ajo nuk është në 

listën e shkollave  

 Lloji shkollës  - zgjidh llojin e shkollës 

 Fshij historikun  - kliko vetëm kur do të fshish historikun e atij nxënësi  

Çrregjistim nga shkolla – vendos datën në të cilën ky nxënës çrregjistrohet 

nga shkolla aktuale 

Viti shkollor – vendos vitin shkollor  

1.kërko 

2.Zgjidh 

nxënësin 

3.Përcakto 

parametrat 

4.cakto ose 

përpuno 
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Regjistrimi në shkollën e re -  vendos datën kur rregjistrohet në shkollën e 

re  

 - Klikojmë cakto për ta caktuar nxënësin në shkollën e re të zgjedhur  

  

 

 

Figura 10.22 

 

Pra nxënësi Erisa Ademaj do të ç’regjistrohet nga shkolla egzistuese në datë 13.10.2011 dhe do 

të regjistrohet te shkolla e re Abdulla Keta në datë 14.10.2011.  

 - Klikojmë cakto për ta caktuar te kjo shkollë . 
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Figura 10.23 
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ÇERTIFIKIMI 

Shërben për të administruar çertifikatat. 

Pasi jemi lokalizuar te një shkollë dhe te një vit akademik do te na shfaqet figura e mëposhtme. 

Çertifikimi përmban 2 nenfunksione (shiko figurën): 

 

Figura 11.1 

 Çertifikatat 

Kërkojmë si fillim për çertifikatat me kriteret e kërkimit. 

Fusha Kërko në datën është e detyrueshme (përgjithësisht vendoset data e fillimit të vitit 

akademik që mos lihet bosh) . 

Zgjedhim nxënësin dhe më pas mund të krijojmë një çertifikatë ose mund të përpunojmë atë 

aktuale nëse ka. 

 

Figura 11.2 

Çertifikimi 

1.Çertifikatat 
2.Regjistrimi i 
   çertifikatave 
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 Regjistrimi i çertifikatave 

Kur klikojmë tek nënmenuja Regjistrimi i çertifikatave na shfaqen fushat e kërkimit. 

Plotësojmë fushat e nevojshme dhe klikojmë kërko. 

Përsëri fusha Kërko në datën është e detyrueshme (përgjithësisht vendoset data e fillimit të vitit 

akademik që mos lihet bosh) . 

Shfaqen lëndët të ndara në kategori (janë emërtime e shkurtra të tyre) : 

Psh: Në shembullin e figurës së mëposhtme kemi 2 kategori lëndësh të detyrueshme (D) dhe 

gjuhët.Për secilën prej lëndëve vihen rezultatet e nxënësit dhe klikohet te butoni cakto. 

 

 

Figura 11.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

FUNDI I VITIT SHKOLLOR 

Shërben për të administruar veprimet e domosdoshme per perfundimin e nje viti shkollor.   

 

 Nënfunksioni Viti shkollor 

Ky nënfunksion shërben për regjistrimin dhe përpunimin e viteve shkollore. 

 

- Klikojmë tek Fundi i vitit shkollor  

- Klikojmë në të majtë të faqes tek Viti shkollor 

 

 

 

 

Figura 12.1 

 

Për  të krijuar një vit të ri shkollor: 

- Klikojmë mbi butonin krijo 

- Plotësojmë  fushat  në të djathtë të ekranit  si më poshtë : 

  

 Viti shkollor – vendosim vitin shkollor (psh 2011/2012) 

  Nga  - vendoims datën e fillimit të vitit shkollor 

 Deri  - vendosim datën e përfundimit të vitit shkollor  

fundi i vitit 

shkollor 

1.Viti 

shkollor 

2.krijo 
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- Klikojmë ruaj për të krijuar këtë vit të ri  

- Klikojmë anulo për të anulluar ndryshimet e bëra  

 

Psh kemi krijuar vitin shkollor 2012/13 siç  tregon dhe pamja e mëposhtme, ku ky vit është shtuar në  

Listën e viteve shkollore: 

Figura 12.2 

 

 Nënfunksioni  Transferimi i klasave në vitin tjetër  

 

Ky nënfunksion shërben për të kaluar klasat nga një vit në tjetrin, pra për të rritur nivelin e klasave (psh 

nga klasë e parë në të dytën )  

-  Klikojmë mbi kalo ne vitin tjeter shkollor 

- Klikojmë mbi klasën që dëshirojme të modifikojmë  

- Plotësojmë fushat në të majtë të ekranit si më poshtë: 

 

Emri – vendosim emrin e klasës 

Emëtrimi i klasave – vendosim  emërtimin e klasës 

Niveli edukativ- zgjedhim  nivelin edukativ (në rastin tonë ai do të rritet nga niveli 

edukativ 1 në nivelin edukativ 2 ) 

Kujdestar klase – zgjedhim kujdestarin e klasës 

Grupimi I klasave – zgjedhim grupimin e klasave 

Ambjentet e klasave – zgjedhim ambjentin e kësaj klase 

1.Plotëso të 

dhënat 

2.ruaj 
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Kurrikula – zgjedhim kurrikulen e kësaj klase 

Nga – data e fillimit për këtë klasë 

Deri – data e përfundimit të kësaj klase 

Mbarimi I semestrit të parë – data kur përfundon semestri I parë 

Data e provimimt të fundit – vendosim  datën e provimit të fundit 

Data e provimit të pësëritur 1 – vendosim Datën  e provimit të pësëritur 1 

Data e provimit të pësëritur 2-– vendosim Datën  e provimit të pësëritur 2 

Drejtimi sipas programit – zgjedhim drejtimin e klasës sipas programit 

Turni i klasës – zgjedhim turnin e klasës 

Lloji klasës- vendosim llojin e klasës 

Identifikimi i kurrikulës nga ministria – numri i identifikimit të kurrikulës nga ministria 

Lloji i kurrikulës – vendos llojin e kurrikulës 

Komente – shto komente të tjera nqs ka të tilla 

- Klikojmë ruaj për të ruajtur ndryshimet 

- Klikojmë anulo për të anulluar ndryshimet e bëra   
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Figura 12.3 

 

 

 

 

 Nënfunksioni  Transfero nxënësin në shkollën tjetër  
 

Ky nënfunksion shërben për administrimin e rregjistrimit të nxënësve në një shkollë tjetër pasi ata janë ç 

’regjistruar nga shkolla e mëparëshme.  

 

Për t’i ndërruar shkollën një nxënësi të caktuar: 

 

- Kërkojme  nxënësin në bazë të një parametri specifik 

1.kliko 

2.Zgjidh 

klasën 

 

3.Bëj kalimin 

4.ruaj 
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- Klikojme tek check box në të majtë të emrit të nxënësit për të zgjedhur nxënënsin 

- Klikojme tek lista e shkollave ne të djathtë të ekranit për të zgjedhur shkollën  

- Plotesojme fushat perkatese: 

 Shkolla e paregjistruar -  shkolla që kalohet nxënësi nqs ajo nuk është në listën e 

shkollave  

 Lloji shkollës  - zgjidh llojin e shkollës 

                        Fshij historikun  - kliko vetëm kur do të fshish historikun e atij nxënësi  

Çrregjistim nga shkolla – vendos datën në të cilën ky nxënës çrregjistrohet nga shkolla 

aktuale 

Viti shkollor – vendos vitin shkollor  

Regjistrimi në shkollën e re -  vendos datën kur rregjistrohetnë shkollën e re  

 - Klikojme mbi butonin cakto për ta caktuar nxënësin në shkollën e re . 

Psh nxenesi Erisa Ademaj do të shkojë në shkollën Abdulla Keta  e llojit cikli i ulët më datën 

13.10.2011 për vitin shkollor 2010/11 dhe do të regjistrohet te shkolla e re më datë 

14.10.2011. 

 

Figura 12.4 

1.kliko këtu 

2.kërko 
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5. cakto 
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Pasi klikojmë mbi butonin cakto, shohim se të dhënat tona do të ruhen dhe nxënësja Erisa Ademaj ka 

kaluar në shkollën e re. Kjo tregohet në pamjen e mëposhtme: 

 

 

 

Figura 12.5 
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