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ABSTRAKT
Zhvillimi i teknologjisë në vitet e fundit ka arritur pothuajse në kulminacion dhe ka prekur
gati cdo fushë të jetës tonë gjithashtu edhe bizneset dhe organizatat e ndryshme. Pothuajse të
gjitha bizneset dhe organizatat shfaqin veprimtarinë dhe hapat e zhvillimit të tyre nëpërmjet
platformave të ndryshme online. Bota e digjitalizimit është duke u zhvilluar në të gjitha
aspektet duke ndikuar që gjithashtu edhe shkollat të marrin kahje digjitale dhe duke nisur një
trend të ri të aplikimit të tij nga Nxenesit dhe Profesoret.Ky trend cdo ditë e më shumë do të
bëhet i domosdoshme per cdo veprimtari.
Tema që kam zgjedhur për t’a trajtuar ka të bëjë me strategjitë dhe teknikat që duhet të
përdoren në mënyrë që profesoret që e implementojnë kete system të janë të sakete dhe te
shpejtë në menagjimin e të dhënave dhe gjenerimin e raporteve.

I

MIRËNJOHJE/FALENDERIME
Të gjitha meritat dhe falenderimet më të mëdhaja i takojnë familjes time, që nuk kursyen
asgjë nga vetja dhe sakrifikuan gjithqka për edukimin, shkollimin dhe krijimin e personalitetit
tim.
Projekti “Sistemi per menagjimin e shkollave fillore dhe te mesme ” është hartuar nën
mbikëqyrjen e profesorit Blerim Zylfiu, të cilin e falenderoj shumë për të gjitha këshillat,
kritikat dhe sugjerimet e dhëna gjatë gjithë kohës për kryerjen e projektit.

Falenderim të madh kanë poashtu edhe profesorët e Kolegjit UBT që mësuam shumë prej
tyre, që me vullnetin më të madh gjithmonë na ndihmuan dhe na ofruan një bazë të fortë për
të vazhduar më tutje me sfidat dhe problemet që do të na shfaqen gjatë gjithë jetës tonë.

II

PËRMBAJTJA
LISTA E FIGURAVE ......................................................................................... V
FJALORI I TERMAVE ..................................................................................... VI
1

HYRJE ......................................................................................................... 1

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU) .............................................. 2
2.1

HTML (HyperText Markup Languaga) ................................................................. 2

2.2

CSS (Cascading Style Sheet) .................................................................................. 3

2.3

JavaScript ............................................................................................................... 3

2.4

VUE JS ................................................................................................................... 4

2.4.1

Pse Vue js ....................................................................................................... 4

2.4.2

Nga kush përdoret Vue js ?............................................................................. 5

2.4.3

Konfigurimi I Vue js ...................................................................................... 6

2.4.4

Cfare përmban Vue js ..................................................................................... 7

2.5

Front End .............................................................................................................. 11

2.5.1

JavaScript Frameworks ................................................................................ 11

2.5.2

CSS Frameworks .......................................................................................... 12

2.6

Firebase................................................................................................................. 12

2.7

Produktet dhe Zgjidhjet e Firebase ....................................................................... 14

2.7.1

Firebase Authentication ................................................................................ 14

2.7.2

Firebase Realtime Database and Cloud Firestore ......................................... 14

2.7.3

Cloud Storage ............................................................................................... 15

2.7.4

Cloud Functions............................................................................................ 15

2.7.5

Firebase Hosting ........................................................................................... 16

2.7.6

ML Kit .......................................................................................................... 16

2.7.7

Read Data ..................................................................................................... 17

3

DEKLARIMI I PROBLEMIT ...................................................................... 19

4

METODOLGJIA ......................................................................................... 21

III

5

REZULTATET............................................................................................ 22
5.1

Log in.................................................................................................................... 22

5.2

Regjistrimi I Përdoruesit ....................................................................................... 22

5.3

Konfigurimi I Klasës apo Cilësitë e Klases .......................................................... 23

5.4

Ditari ..................................................................................................................... 24

5.5

Regjistrimi I Nxënësve ......................................................................................... 26

5.6

Mungesat .............................................................................................................. 27

5.7

Raportet ................................................................................................................ 28

5.8

Pakoja e instrumenteve për planifikimin mësimor ............................................... 30

5.9

Plani I orës mësimore ........................................................................................... 30

5.10

Plani Javor ............................................................................................................ 31

5.11

Plani Vjetor ........................................................................................................... 32

5.12

Plani dymujor ....................................................................................................... 33

5.13

Dashboard për Drejtorin ....................................................................................... 34

5.14

Forma Kryesore për Drejtorin .............................................................................. 34

5.15

Dashboard për klasat ............................................................................................ 35

5.16

Mësimi Online ...................................................................................................... 35

5.17

Forma për shfaqjen e klasave për ligjerata ........................................................... 36

5.18

Forma për shfaqjen e lëndëve ............................................................................... 37

5.19

Forma për ndjekjen e ligjeratave .......................................................................... 38

5.20

Admin Forma për krijimin e ligjeratave ............................................................... 38

5.21

Platforma dhe përdorimi I saj në pajisje ............................................................... 39

6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME .............................................................. 42

7

REFERENCAT ........................................................................................... 43

IV

LISTA E FIGURAVE
Figure 1 -Disa Bibliotekat e vue js ......................................................................................... 5
Figure 2- Dallimi në mes data bazave tradicionale dhe data bazes firebase ........................ 13
Figure 3 - Transferimi i të dhënave në kohë realse .............................................................. 15
Figure 4 - Leximi i të dhënave duke përdorur metodën get() ............................................... 17
Figure 5 - Leximi i të dhënave duke përdorur dëgjuesin onSnapshot() ............................... 18
Figure 6 - Log in, forma e kyqjes ......................................................................................... 22
Figure 7 - Forma e Regjistrimit të përdoruesve .................................................................... 23
Figure 8 - Konfigurimi i Klasës apo Cilësitë e Klasës ......................................................... 24
Figure 9 – Ditari ................................................................................................................... 25
Figure 10 - Ndryshimi i të dhënave të nxënësit .................................................................... 26
Figure 11 - Regjistrimi i Nxënësve....................................................................................... 27
Figure 12 - Forma për shënimin e mungesave ..................................................................... 28
Figure 13 - Lista e Mungesave ............................................................................................. 28
Figure 14 - Raporti për drejtorin, statistikat e përgjithshme................................................. 29
Figure 15 - Plani Ditor .......................................................................................................... 31
Figure 16 - Plani javor .......................................................................................................... 32
Figure 17 - Shfaqja e klasave të shkollës ............................................................................. 34
Figure 18 - Dashboard i klasës ............................................................................................. 35
Figure 19 - Forma për shfaqjen e klasave për ligjerata ........................................................ 37
Figure 20 - Forma per shfaqjen e lëndeve ............................................................................ 37
Figure 21 - Forma për ndjekjen e ligjeratave ....................................................................... 38
Figure 22 - Forma për krijimin e ligjeratave ........................................................................ 39
Figure 23 - Aplikacioni në të gjitha paisjet .......................................................................... 40
Figure 24 - Ditari në paisje të ndryshme .............................................................................. 40
Figure 25 - Aplikacioi në telefon .......................................................................................... 41

V

FJALORI I TERMAVE

Software – Një program që ndërmjetson përdoruesin me sistemin operativ të një paisje
kompjuterike.
Front End - Front End-i është mënyra se si një dizajn i webfaqes implementohet në web.
Kurse një zhvillues i ueb-it që e bën atë implementim është zhvillues i Front End.
HTML (HyperText Markup Language) është një prej gjuhëve me bazë teksti që përdoret më
shumti në internet.
CSS (Cascading Style Sheet) është një teknologji e web-it që vjen si shtesë e HTML-së dhe
që jep mundësi të shumta për editimin e tekstit dhe te formatit te dokumentit.
Firebase është një grup mjetesh për të ndërtuar, përmirësuar dhe rritur aplikacionin tuaj, dhe
mjetet që ju jep juve mbulojnë një pjesë të madhe të shërbimeve që zhvilluesit normalisht do
të duhet të ndërtojnë vetë.
Cloud Storage ofron hapësirë për ruajtje e fajllave. Është gjithashtu teknikisht një produkt
Google Cloud
ML Kit është aftësia për të njohur gjërat që kap kamera e pajisjes time, të tilla si teksti,
fytyrat dhe pikat e referimit.
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1

HYRJE

Me avansimin e teknologjisë dhe rritjen e numrit të përdoruesve, ku tani gati çdo person ka
një e më shumë pajisje që lidhen në rrjet, rritet edhe nevoja e zgjerimit dhe krijimit të
aplikacioneve të reja për punë të ndryshme në industri si dhe në edukim.
Qëllimi i këtij projekti është ndërtimi i një platforme për menaxhimin e të dhënave për
shkollat fillore dhe të mesme.
Projekti në fjalë posedon brenda vetes shumë fusha të veprimit, në mënyrë që të lehtësohet
puna dhe menaxhimi gjatë mbajtjes se procesit mësimor, si dhe përfundimi i tij të jetë sa më
i lehtë gjatë gjenerimit të raporteve për çdo klasë. Domethënë kjo platformë do ta lehtësojë
dukshëm menaxhimin e punëve të arsimtarëve dhe profesorëve, si dhe do të jetë mjaft praktik
për përdorim, meqenëse një numër i madh i profesorëve janë gjenerata më të vjetra por një
sistem i tillë do të jetë i përshtatshëm edhe për ta.
Në këtë projekt do të përfshihen:
- Menaxhimi i të dhënave të nxënësve – me anë të këtij funksioni do të regjistrohen
mungesat, notat për secilin nxënës, vërejtjet si dhe detajet tjera bazike.
- Gjenerimi i raporteve – ne këtë sistem do të mund të bëhet përmbledhja e planprogrameve
javore, mujore,ditore etj.
- Planet (ditore dhe javore) – Sistemi do t’a përmbaj edhe funksionin me të cilin do të mund
të organizohen planprogramet ditore si dhe ato javore.
- Shfrytëzimi për mësim online – Një tjetër funksion i rëndësishëm i cili do t’a lehtësojë
punën e profesorëve/arsimtarëve si dhe të nxënësve është mbajtja e orëve online me anë të
videove zyrtare nga MAShT-i të cilat do t’a kenë të integruar edhe chatin.

Ideja për të krijuar një platformë të tillë më ka lindur gjatë studimeve, poashtu jam ndikuar
nga rrethi si dhe nga dëshira për të u lehtësuar punën profesorëve dhe arsimtarëve në mënyrë
që edhe cilësia e edukimit në përgjithësi të përmirësohet.
Gjithashtu, me implementimin e një platforme të tillë sistemi arsimor në Kosovë do t’i
bashkangjitet standardeve bashkëkohore dhe europiane.
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SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
2.1 HTML (HyperText Markup Languaga)
HTML (HyperText Markup Language) është një prej gjuhëve me bazë teksti që
përdoret më shumti në internet.
HTML, nuk mund të thuhet se është një gjuhë programuese për shkak se kur i
shkruajmë kodet ato nuk ekzekutohen, por ato komentohen nga programet që
përdoren për komentimin e kodeve të HTML-së. Puna kryesore e HTML-së është se
thjeshtë të lidh tekste me ndonjë pamje video apo me ndonjë e dhënë tjetër dhe më
pas vjen puna tek web browser’i i cili komenton kodet e HTML-së.
Standardizimi i HTML-së është bërë nga W3C. HTML-ja formohet prej një lloji
ballinave që quhen “tag” dhe shembulli mëposhë është shkruajtur me këto tag-e
Web-i është popullarizuar kur një programer nga CERN-i e bëri një program ku
komentonte kodet e HTML-së [1].
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Shembull</title>
</head>
<body>
<h1>prova 1</h1>
<h2>prova 2</h2>
<p>prova <a href=https://www.shkolla21.com>kliko link</a>.</p>
</body>
</html>
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2.2 CSS (Cascading Style Sheet)
CSS (Cascading Style Sheet) është një teknologji e web-it që vjen si shtesë e HTMLsë dhe që jep mundësi të shumta për editimin e tekstit dhe te formatit te dokumentit.
Përveq që jep mundësi për pregaditjen e shablloneve kryesore në internet, jep
mundësi edhe që në mënyrë të pavarur të bëhet ndryshimi i stilit, ngjyrës, fontit dhe
madhësisë së shkronjave. Përparësia e kësaj teknike është feksibiliteti i saj.
Një Webfaqe në vete përmban fonte, ngjyra gjë që mund të jenë të përsëritura ose të
njëjta me pjesë të tjera të dokumentit dhe në këtë rast na hyn në punë CSS-I që me
anë të tij bëjmë një herë deklarimin e tyre dhe kjo që e bënë që faqja të zë me pak
vend në memorie dhe që të hapet faqja me shpejt si dhe të update-ohet më shpejt.
Kodet e CSS-it mund të shkruhen brenda HTML-së si dhe që është mënyre tjetër
mund të bëhet lidhja e dokumentit të HTML-së në mënyrë eksternale me
dokumentin e CSS-it i cili përmban kodet të cilat bëjnë formatizimin e
tekstit dhe faqes në përgjithësi. Kodet që shkruhen brenda HTML-së varësisht prej
tipit mund të shkruhen në pjesën <HEAD> ose <BODY>, kurse lidhja eksternale
mund të bëhet me anë të kodit <link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”style.css” /> duke vënë këtë kod në pjesën <HEAD> ku pjesa
(href=”style.css”) e kodit paraqet lidhjen me dokumentin ekternal style.css i cili
përmban të gjitha kodet për formatizim të faqes.

Kjo mënyrë e lehtëson dhe e

përshpejton punën CSS-it si dhe bën hapjen më të shpejt të Webfaqeve [2].

2.3 JavaScript
JavaScript u krijua për herë të parë nga Brendan Eich në Netscape në vitin 1995,
fillimisht i quajtur Mocha gjatë zhvillimit, i lançuar me emrin LiveScript në
versionin beta dhe së fundmi mori emrin JavaScript, frymëzuar nga Java.
Fillimisht zhvilluesit nuk e morën shumë seriozisht JavaScript-in sepse nuk u pa si
një gjuhë e vërtetë programimi si Java, Ruby apo Python, të cilat janë gjuhë serverside. JavaScript është një gjuhë client-side e krijuar për të rritur përvojën e
përdoruesit në ueb.
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Por, me kalimin e kohës, ajo u shndërrua në një gjuhë tepër produktive dhe
shpeshherë rekomandohet si gjuha bazë e mësimit për fillestarët. Nëse e përdorni
JavaScript-in me një framework të quajtur Node.js, atëherë gjuha funksionon si një
server-side.
JavaScript është gjuha e vetme skript e tipit client-side. Ajo përdoret pothuajse në
çdo faqe ueb që shihni në internet [3].
2.4

VUE JS
Si Zhvillues të Front-End, ne zakonisht duam të zgjedhim teknologjinë më të
përshtatshme për secilin nga projektet tona në mënyrë që të përmirësojmë mënyrën
se si shkruajmë dhe organizojmë kodin.
Krijuar nga Evan You, Vue.js është një open-source progressive JavaScript
framework për ndërtimin e ndërfaqeve të përdoruesve (UI) dhe aplikacioneve me një
faqe “single-page”. Kjo kornizë përdor "shkëputje të lartë", duke lejuar zhvilluesit të
krijojnë në mënyrë progresive ndërfaqet e përdoruesit (UI).
Vue na lejon të zhvillojmë shpejt aplikacione me një faqe (SPA) që mirëmbahen
lehtësisht gjatë përdorimit të përbërësve të tij dhe karakteristikave reaktive, të tilla si
reactive interfaces and data binding. [4]

2.4.1

Pse Vue js

Ajo që e dallon Vue.js nga alternativat e tjera është " high decoupling", sa e lehtë
është të shtrish funksionalitetet dhe sa mirë funksionojnë të gjitha pjesët pasi të
përfshihen module të tjera. Për shembull, nëse duam të organizojmë dhe të bëjmë
komponentë të vogël vizualë, gjithçka që na duhet është biblioteka ‘thelbësore’ e
Vue.js, është e panevojshme të përfshihen biblioteka shtesë. Ndërsa aplikacioni
rritet, ne kemi biblioteka për të menaxhuar rrugë të tilla si ‘vue-router’, biblioteka
për të menaxhuar gjendjen globale apo storin siç është ‘vuex’ ose biblioteka për të
ndërtuar aplikacione të përgjegjshme në internet si ‘bootstrap-vue’. Për më tepër,
nëse aplikacioni ynë duhet të optimizohet ose ka nevojë për SEO të mirë, ne mund
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të përfshijmë bibliotekën ‘vue-server-rendering’. Në figurën vijuese, mund të
shohim se si janë përfshirë progresivisht bibliotekat që sapo përmendëm, nga një
SPA e vogël te aplikacionet me shumë faqe (MPA). [4]

Figure 1 -Disa Biblioteka të vue js

Sistemi I komponentave të Vue.js është reaktiv, që do të thotë se Vue.js di të
komunikojë përmes eventeve asinkrone, për shembull, një komponentë fëmijë mund
të komunikojë me komponentën e tij prind përmes eventeve.

2.4.2

Nga kush përdoret Vue js ?

Më shumë se 3000 kompani përdorin Vue.js. Disa nga më të rëndësishmet janë:
Xiaomi, Alibaba dhe Gitlab.
Lista e plotë është në dispozicion në https://stackshare.io/vue-js
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2.4.3

Konfigurimi I Vue js

Ka mënyra të ndryshme për të përfshirë Vue.js në projektin tuaj në internet:
● Shkarkimi i fajllave të Vue.js dhe vendosja e tij brenda tagut <script> direkt në
fajllin HTML
● Përdorimi i CDN duke përfshirë tagun <script> në fajllin HTML
● Instalimi i tij duke përdorur Node Package Manager (NPM)
● Përdorimi i Vue-cli për të vendosur projektin tuaj

Nje shembull I përdorimit te vue js me CND
<html>
<head>
<title>Simple Vue.js Example</title>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue"> </script>
</head>
<body>
<div id="app">
<p> shkolla 21</p>
</div>
<script>
var app = new Vue({
el: '#app',
data: {
message: 'Hello shkolla 21'
}
});
</script>
<style>
p {
font-size: 2em;
text-align: center;
}
</style>
</body>
</html>

Nëse duam të krijojmë një projekt Vue.js duke përdorur NPM, i cili rekomandohet
për aplikime në shkallë të gjerë, ne mund të instalojmë Vue.js duke përdorur
komandën e mëposhtme:

npm install vue

Pastaj, ne mund të krijojmë një projekt Vue.js duke përdorur:
vue create shkolla21-vue-ap
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2.4.4
•

Cfare përmban Vue js

Declarative Rendering
Core i Vue.js na lejon të japim në mënyrë deklarative të dhëna në DOM duke
përdorur një sintaksë të thjeshtë shablloni:
<div id="app">

message
</div>
<script type="text/javascript">
var app = new Vue({
el:'#app',
data: {
message: 'Hello'
}
})
</script>

•

Directives
Direktivat janë atribute të veçanta me parashtesën v (të tilla si v-if, v-else, vshow, v-bind, dhe v-model) që na lejojnë të manipulojmë DOM. Për shembull:
<div id="app">
<p v-if="shown">You can see this message.</p>
</div>
<div id="app">
<input v-bind:placeholder="expectedValue" />
</div>
var app = new Vue ({
el: '#app',
data: {
expectedValue: 'edit me'
}
});
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•

Loops
Direktiva v-for përdoret për të shfaqur një listë të artikujve duke përdorur të
dhënat nga një Array. Në shembullin vijues, ne shfaqim një listë të
vendndodhjeve.
<div id="app">
<ul>
<li v-for="location in locations">

location.text
</li>
</ul>
</div>
<script type="text/javascript">
var app = new Vue ({
el: '#app',
data: {
locations: [
{ text="Gjilani" },
{ text="Prishtina" },
{ text="Tirana" },
{ text="Vlora" }
]
}
});
</script>

•

Event Handling
Në mënyrë që të bashkëveprojmë me përdoruesit, ne mund të përdorim
direktivën v-on për të bashkangjitur dëgjuesit e ngjarjeve (event listeners) që
kërkojnë metoda në instancat tona Vue. Në shembullin vijues, kur përdoruesi
klikon në buton, thirret metoda Vue (e quajtur ‘showPhone’) dhe shfaq një
mesazh në dritare me numrin e telefonit.
<div id="app">
<button v-on:click="showPhone">Show phone number </button>
</div>
<script type="text/javascript">
var app = new Vue ({
el: '#app',
methods: {
showPhone: function () {
alert('+38348404033');
}
}
});
</script>
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•

Data Binding
Në këtë shembull, deklarata dhe objekti ‘data’ janë të lidhura. Nëse fusim
app.message = 'Përshëndetje përsëri vizitor!' në tastierën tonë, do të shohim që
tekstit të vargut dhe vlera e <input> janë ndryshuar.
<div id="app">
<p> message </p>
<input v-model="message">
</div>
<script type="text/javascript">
var app = new Vue ({
el: '#app',
data: {
message: 'Pershendetje Vizitor!'
}
});
</script>

•

Computed Properties
Këtu, ne përdorim

një

property

'reversedMessage'

ku

vlera

e

app.reversedMessage gjithmonë varet nga vlera e app.message. Ju mund t'i
lidhni të dhënat me vetitë e llogaritura në modele ashtu si një property normale.
Vue.js është i vetëdijshëm se app.reversedMessage varet nga app.message,
kështu që do të bëjë update çdo lidhje që varet nga app.reversedMessage kur
app.message ndryshon.
<div id="app">
<p>Original message: " message "</p>
<p>Computed message: " reversedMessage "</p>
</div>
<script type="text/javascript">
var app = new Vue ({
el: '#app',
data: {
message: 'shkolla 21'
},
computed: {
reversedMessage: function() {
return this.message.split('').reverse().join();
}
}
});
</script>
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•

Components
Sistemi i komponentave Vue.js na lejon të ndërtojmë aplikacione në shkallë të
gjerë të përbërë nga përbërës të vegjël, të pavarur dhe të ripërdorshëm.
Meqenëse përbërësit janë raste të ripërdorshme, ata pranojnë të njëjtat opsione
siç janë: data, computed, watch, methods, and lifecycle hooks.
Më poshtë është një shembull se si të përdorim një komponent Vue të quajtur
<button-counter>.
<div id="app">
<button-counter></button-counter>
<button-counter></button-counter>
<button-counter></button-counter>
</div>
<script type="text/javascript">
Vue.component('button-counter', {
data:function () {
return {
count: 0
}
},
template: '<button v-on:click="count++">You clicked me
count times.</button>'
});
var app = new Vue ({
el: '#app'
});
</script>
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2.5 Front End
Front End-i është mënyra se si një dizajn i webfaqes implementohet në web. Kurse
një zhvillues i ueb-it që e bën atë implementim është zhvillues i Front End.
Zhvilluesit e Front End përdorin gjuhët programuese si HTML, CSS dhe JavaScript
për të koduar uebfaqet dhe aplikacionet e ueb-it të krijuara nga dizajnerët e ueb-it.
Kodi që ata e shkruajnë ekzekutohet brenda brouserit të përdoruesit (për dallim nga
zhvilluesit e back end-it, ku kodi i tyre ekzekutohet në serverin e ueb-it) [4].
Disa prej shkathtësive dhe njohurive që kërkohen më së shumti nga zhvilluesit e Front
End-it janë:
1. HTML dhe CSS janë modulet më bazike të kodimit të uebfaqeve.
2. JavaScript ju mundëson të rrisni funksionalitetin e uebfaqes. Madje vetëm me
përdorimin e HTML, CSS dhe JavaScript (JS shkurtimisht) mund të krijoni shumë
aplikacione bazike të ueb-it.
3. JavaScript Frameworks: Vue Js, Angular , React , i japin një strukturë të
gatshme kodit të JavaScript.
4. CSS Frameworks: Bootstrap, Elemet UI
2.5.1

JavaScript Frameworks

Vue Js Krijuar nga Evan You, Vue.js është një kornizë progresive me burim të
hapur (open-source) JavaScript për ndërtimin e ndërfaqeve të përdoruesve (UI)
dhe aplikacioneve me një faqe (single-page) [5].
Angular është një platformë dhe kornizë për ndërtimin e aplikacioneve të klientit
me një faqe (single-page) duke përdorur HTML dhe TypeScript. Angular është
shkruar në TypeScript. Zbaton funksionalitetin thelbësor dhe opsional si një grup
bibliotekash

TypeScript

që

importoni

në

aplikacionet

tuaja.

Arkitektura e një aplikacioni Angular mbështetet në disa koncepte themelore.
Blloqet themelore të ndërtimit të kornizës Angular janë komponentat që janë të
organizuar në NgModule. NgModules mbledh kodin përkatës në grupe
funksionale; një aplikacion Angular përcaktohet nga një grup NgModules. Një
aplikacion gjithmonë ka të paktën një modul rrënjë që mundëson bootstrapping
dhe zakonisht ka shumë më tepër module funksionesh [6].
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React js është një bibliotekë JavaScript e krijuar nga Facebook.
React js është një bibliotekë e Ndërfaqes së Përdoruesit (UI) dhe është mjet për
ndërtimin e komponentave të UI [7].

2.5.2

CSS Frameworks

Bootstrap është Frameworku më i popullarizuar CSS për zhvillimin e faqeve të
internetit të përgjegjshme dhe të lëvizshme.
Bootstrap 4 është versioni më i ri i Bootstrap

2.6 Firebase
Firebase është një grup mjetesh për të ndërtuar, përmirësuar dhe rritur aplikacionin
tuaj, dhe mjetet që ju jep juve mbulojnë një pjesë të madhe të shërbimeve që
zhvilluesit normalisht do të duhet të ndërtojnë vetë.
Kjo përfshin gjëra të tilla si analytics, authentication, databases, configuration, file
storage, push messaging etj.
Shërbimet janë të hostuara ne Cloud me kete kuptojme qe produktet kan backend
components që mirëmbahen dhe operohen plotësisht nga Google.
SDK-të e ofruara nga Firebase bashkëveprojnë drejtpërdrejt me këto shërbime
backend, pa pasur nevojë të vendosni ndonjë program të mesëm midis aplikacionit
tuaj dhe shërbimit.
Pra, nëse jeni duke përdorur një nga opsionet e bazës së të dhënave Firebase, ju
zakonisht shkruani kod për të kërkuar bazën e të dhënave në aplikacionin tuaj të
klientit.
Ky është i ndryshëm nga zhvillimi tradicional i aplikacioneve, i cili zakonisht përfshin
shkrimin e programeve frontend dhe backend. Kodi i frontendit thjesht thërret pikat
përfundimtare të API të ekspozuara nga backend, dhe kodi backend në të vërtetë bën
punën kryesore. Sidoqoftë, me produktet Firebase, pjesa e pasme tradicionale
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anashkalohet, duke e vendosur punën në klient. Aksesi administrativ në secilin prej
këtyre produkteve sigurohet nga Firebase console [8].

Figure 2- Dallimi në mes data bazave tradicionale dhe data bazes firebase

Për çfarë lloj aplikacionesh është i mirë Firebase ?
Firebase nuk ka asnjë kufizim për llojet e aplikacioneve që mund të ndihmohen nga
produktet Firebase. Ekzistojnë vetëm kufizime në platformat në të cilat mund të
përdoret. iOS dhe Android janë synimet kryesore për SDK-të e Firebase dhe po ashtu
edhe për ueb. Duhet të dini gjithashtu se ka një SDK Admin në dispozicion për një
larmi gjuhësh, që do të përdoret me çdo përbërës të backend-it që ju mund të
dëshironi.
Në krye të atyre SDK-ve, ekziston një bibliotekë e quajtur FirebaseUI (Android, iOS,
ueb) që ofron një mori shërbimesh të dobishme për ta bërë zhvillimin edhe më të lehtë
me Firebase [9].
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2.7 Produktet dhe Zgjidhjet e Firebase
Authentication — user login and identity
Realtime Database — realtime, cloud hosted, NoSQL database
Cloud Firestore — realtime, cloud hosted, NoSQL database
Cloud Storage — massively scalable file storage
Cloud Functions — “serverless”, event driven backend
Firebase Hosting — global web hosting
ML Kit — SDK for common ML tasks
Read Data – Leximi I të dhënave nga Firebase

2.7.1

Firebase Authentication

Firebase Authentication kujdeset që përdoruesit tuaj të logohen (kyçen) dhe
identifikohen. Ky produkt është thelbësor për të konfiguruar siç duhet disa nga
produktet e tjera, veçanërisht nëse duhet të kufizoni hyrjen në të dhënat për
përdorues.
E veçanta për Firebase Authentication është se e bën më të lehtë kryerjen e hyrjeve
të sigurta, gjë që është tepër e vështirë për t'u zbatuar në mënyrë korrekte vetë.
Dhe është "federated " që do të thotë se “United Federation of Planets” inkurajon
përdorimin e saj.
Federated identity (identitet i federuar) do të thotë që ju të mund të lidhni llogaritë
e një përdoruesi nga ofruesit e ndryshëm të identitetit (Facebook, Twitter, Google,
GitHub) në një llogari të vetme në Firebase Authentication [10].

2.7.2 Firebase Realtime Database and Cloud Firestore
Firebase Realtime Database and Firestore ofrojnë shërbime të bazës së të
dhënave. Si "baza të dhënash në kohë reale NoSQL". Ato kanë pikat e forta dhe
të dobëta individuale, dhe mund të ju duhet të bëni disa hulumtime për të kuptuar
se cila është më e më shumë nga nevojat tuaja (dhe gjithashtu është masivisht i
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shkallëzuar). Mund të përdorni njërën, ose të dyja së bashku, nëse i përshtatet
aplikacionit tuaj.
Vlen të përmendet se Firestore është teknikisht një produkt Google Cloud, jo një
produkt Firebase. Pse renditet në Firebase? Firebase shton SDK për t'u përdorur në
aplikacionin tuaj celular për të bërë të mundur hyrjen e drejtpërdrejtë të të dhënave,
duke hequr nevojën për atë përbërës të bezdisshëm të softverit të mesëm.
Ajo që është me të vërtetë e veçantë për këto baza të dhënash është se ato ju japin
azhurnime "në kohë reale" të të dhënave kur ato ndryshojnë në bazën e të dhënave.
Ju përdorni SDK-në e klientit për të vendosur një "dëgjues" (listener) në
vendndodhjen e të dhënave që aplikacioni juaj dëshiron të përdorë, dhe dëgjuesi
thirret me ato të dhëna në mënyrë të përsëritur, sa herë që vërehet një ndryshim.
Kjo ju lejon të mbani të freskët ekranin e aplikacionit tuaj [11].

Figure 3 - Transferimi i të dhënave në kohë realse

2.7.3

Cloud Storage

Cloud Storage ofron hapësirë për ruajtje e fajllave. Është gjithashtu teknikisht një
produkt Google Cloud, jo një produkt Firebase. Me Cloud Storage for Firebase, ju
merrni SDK-të e klientit për t'u përdorur në aplikacionin tuaj që ju mundësojnë të
ngarkoni dhe shkarkoni skedarë drejtpërdrejt në dhe nga Cloud Storage [12].

2.7.4

Cloud Functions

Cloud Functions është edhe një produkt tjetër i Google Cloud që punon mirë me
produkte të tjerë Firebase dhe Cloud. Duke përdorur SDK-të e Firebase për
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Funksionet ju mund të shkruani dhe vendosni kod, duke ekzekutuar në
infrastrukturën "pa server" të Google që i përgjigjet automatikisht ngjarjeve që
vijnë nga produktet e tjera të Firebase.
Me një serverless backend, ka akoma servera në lojë, thjesht nuk duhet të dini
shumë rreth tyre. Ju nuk siguroni, mirëmbani, shkallëzoni ose bëni ndonjë nga
devopet e kërkuara në një arkitekturë tradicionale (serverful). Thjesht shkruani dhe
vendosni kodin, dhe Google bën pjesën tjetër [13].

2.7.5

Firebase Hosting

Firebase Hosting është një mbajtës i sigurt, global web hosting CDN (Content
Delivery Network ). Ështe vërtet e mirë në shpërndarjen e shpejtë të përmbajtjes
statike (HTML, CSS, JS, imazhe) duke përdorur servera që janë afër përdoruesve
tuaj. Dhe mund ta instaloni shpejt, me ose pa domenin tuaj të personalizuar, së
bashku me një certifikatë të siguruar SSL që nuk ju kushton asgjë.
Firebase Hosting ka një pikë të rëndësishme të integrimit me pjesën tjetër të
Firebase, dhe kjo është përmes Funksioneve të Cloud. Firebase Hosting ju lejon të
përfaqësoni kërkesën dhe përgjigjen nga dhe nga Funksionet e Re kur shkruani
funksionet e tipit HTTP [14].

2.7.6

ML Kit

ML Kit për Firebase ju lejon të përfitoni nga një përvojë e madhe në machine
learning expertise nga Google, pa pasur nevojë të dini asgjë për ML.
Por ajo që marr nga ML Kit është aftësia për të njohur gjërat që kap kamera e
pajisjes time, të tilla si teksti, fytyrat dhe pikat e referimit. Dhe mund të funksionojë
në pajisjen time mobile me një fuqi kompjuterike shumë të kufizuar. Për ata që
kanë kuptim më të përparuar të ML mund të ngarkoni një model TensorFlow për
raste përdorimi më të sofistikuara [15].
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2.7.7

Read Data

Ka dy mënyra për të marrë të dhënat e ruajtura në Cloud Firestore. Secila prej
këtyre metodave mund të përdoret me dokumente, koleksione dokumentesh ose
rezultate të pyetjeve:
1.Thirrni një metodë për të marrë të dhënat.
2.Vendosni një dëgjues të marrë ngjarje për ndryshimin e të dhënave.
Kur vendosni një dëgjues, Cloud Firestore i dërgon dëgjuesit tuaj një pamje
fillestare të të dhënave dhe më pas një pamje tjetër sa herë që dokumenti ndryshon.
Ju gjithashtu mund të merrni shumë dokumente me një kërkesë duke kërkuar
dokumente në një koleksion. Për shembull, mund të përdorni where () për të
kërkuar të gjitha dokumentet që plotësojnë një kusht të caktuar, pastaj përdorni get
() për të marrë rezultatet [16]:

Figure 4 - Leximi i të dhënave duke përdorur metodën get()
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Figure 5 - Leximi i të dhënave duke përdorur dëgjuesin onSnapshot()
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT
Duke marrë paraysh problemet e shumta që kanë shkollat në Kosovë e sidomos ku njëra
prej tyre është mungesa e një sistemi për menaxhimin e të dhënave është aryeja që më
ka shtyrë të merrem më shumë me këtë problem.
Një sistem i tillë për menaxhimin e të dhënave është esencial si për mësimdhënësit,
prindërit dhe nxënësit, konkretisht për shkollat në përgjithësi.

Mungesa e një sistemi të tillë bënë që sot mësimdhënësit në Kosovë të hasin në probleme
të mëdha për organizimin e konsultimeve me prindër, në mënyrë që t’i mbajnë të
informuar ata rreth gjendjes momentale të arsimimit të fëmijëve të tyre. Por, me anë të
këtij sistemit atyre do t’i mundësohet një qasje më e mirë dhe më e lehtë për informimin
rreth takimeve dhe rreth gjendjes së sjelljeve dhe notave të fëmijëve të tyre.

Një problem tjetër që e kanë shkollat si pasojë e mungesës së një sistemi të tillë është
edhe gjenerimi i raporteve mujore dhe vjetore për secilin nxënës. Gjenerimi i raporteve
për periudha të caktuara do të ndihmonte në krijimin e një pasqyre të shpejtë për secilin
nxënës dhe si i tillë do t’i ndihmonte mësimdhënësit edhe në aspektin kohor si dhe
organizativ.

Me krijimin e kurrikulës së re pë mësimdhënie në Kosovë mungesa e një sistemi të tillë
e bënë edhe më të vështirë punën e profesorëve. Pasi që me korrikulën e re parashihet
që të ketë më shpesh gjenerim të raporteve si dhe aplikim të planeve për orën mësimore.
Profesoret me këtë kurrikulë obligohen të bëjnë plane të ndryshme siç janë planet ditore,
javore dhe ato vjetore, por këto plane vështirsojnë punën e profesorëve pasi që ata nuk
kanë një platformë adekuate ku mund t’i bëjnë këto plane. Andaj me një sistem të tillë
të menaxhimit të të dhënave do të lehtësonte dhe do ta shpejtonte punën e
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mësimdhënësve për krijimin e këtyre planeve të ndryshme dhe gjenerimin e raporteve
dhe ato të jenë të një formati në të gjithë Kosovën.
Këtë vit si asnjëherë më parë është vërejtur mungesa e një sistemi të tillë, ku në kohë
pandemie për shkak të virusit Corona aplikimi i këtij sistemi ishte mëse i nevojshëm.
Gjatë kësaj përiudhe sistemi edukativo-arsimor shënoi ngecje shumë të madhe në të
gjithë botën, por veçanërisht në Kosovë; meqenëse një sistem i tillë apo i ngjashëm
mungonte. Domethënë edhe në përiudhat afatgjate, respektivisht, në rast të ndonjë
pandemie tjetër përgjatë viteve të ardhshme me implementimin e këtij sistemi, edukimi
i fëmijëve nuk do të ketë ngecje.
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4

METODOLGJIA
Për të realizuar këtë punim janë përdorur disa metoda të cilat kanë kontribuar në studim
më të thelluar dhe më të detajizuar të tëmës që e kemi përzgjedhur. Metoda këto me anë
të të cilave është arritur rezultati aktual. Më konkretisht gjatë këtij studimi janë përdorur
këto metoda:
1. Shfletimi i literaturës – metodë e cila është përdorur që të bëhet i mundur
kërkimi i projekteve, materialit, fakteve, librave dhe hulumtimeve të ngjajshme.
Kjo metodë ka kontribuar në zgjerimin e diapazonit në këtë lami dhe është arritur
niveli i duhur për t’u realizuar ndërtimi i aplikacionit me temë.
Implementimi – metodë e cila ka bërë të mundur zhvillimin e aplikacionit me anë të
cilës e përcaktojmë se a kemi arritur rezultatin e dëshiruar.
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5

REZULTATET
5.1 Log in
Log in është një grup kredencialesh të përdorura për të vërtetuar një përdorues. Më
shpesh, këto përbëhen nga një emër përdoruesi dhe fjalëkalimi. Sidoqoftë, një hyrje apo
log in mund të përfshijë informacione të tjera, të tilla si një numër PIN, kod ose
fjalëkalim. Disa hyrje kërkojnë një identifikues biometrik, siç është gjurmët e gishtave
ose skanimi i retinës. Identifikimet përdoren nga faqet e internetit, aplikacionet
kompjuterike dhe aplikacionet mobile. Ato janë një masë sigurie e krijuar për të
parandaluar hyrjen e paautorizuar në të dhëna konfidenciale. Kur një hyrje dështon
(d.m.th., kombinimi i emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit nuk përputhet me një llogari
përdoruesi), përdoruesit nuk i lejohet hyrja. Shumë sisteme bllokojnë përdoruesit që të
mos përpiqen të identifikohen pas përpjekjeve të shumta të dështuara të identifikimit.

Figure 6 - Log in, forma e kyqjes

5.2 Regjistrimi i Përdoruesit
Forma e regjistrimit shërben për krijimin e llogarive përmes të cilave mundësohet kyqja
në sistemin e shkollave.
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Përmes formës së regjistrimit përdoruesi duhet të plotësoj formularin me të dhënat e tij
dhe të zgjedhë kategorinë dhe lëndën apo varësisht se në çfare forme dëshiron të kyqet.
Forma përmban disa rubrika të cilat duhët të plotësohen patjetër për të mundësuar
krijimin e një llogarie të re, e cila kontrollohet në bazë të validimeve të cilat janë të
vendosura për çdo rubrikë.
Regjistrimi përcakton veglat dhe mundësitë të cilat do ti shfaqen përdoruesit varësisht se
si e krijon llogarin e tij si profesor apo si drejtor ose kategori tjetër, në bazë të regjistrimit
bëhet ndërtimi dinamik I profilit të përdoruesit.
Pas krijimit të llogarisë përmes formës së regjistrimit përdoruesit janë të gatshëm të kyçen
në platformë dhe me anë të kësaj i’u mundësohet përdorimi I të gjitha veglave të cilat I
ofron platforma.

Figure 7 - Forma e Regjistrimit të përdoruesve

5.3 Konfigurimi i Klasës apo Cilësitë e Klases
Për të ndertuar një hapësirë të punës brenda platformës “shkolla21” së pari duhet të
konfigurohet klasa apo të caktohen cilësitë e klasës të cilën do ta menaxhojmë.
Fillimisht duhet të zgjedhen lëndët të cilat ligjerohen në atë klasë si dhe numri i nxënësve
të cilët I përmban klasa.
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Konfigurimi I klasës ka disa forma të saj, formën e cila është për shkolla fillore, për
gjimnaze si dhe formën dinamike për të gjitha shkollat e mesme apo shkolla të tjera çfardo
që janë.
Po ashtu në konfigurimin e klasës bëhet edhe zgjedhja e periudhës në të cilën zhvillohet
procesi mësimor, kjo ndahet në 3 perioda dhe fundi I vitit që përfshin të gjitha së bashku
sipas korrikules së re për arsimin fillor dhe të mesëm.
Fillimisht në aplikacion është e zgjedhur periudha e parë, në këtë periudhë zgjedhen edhe
lëndët. Kur një periudhë përfundon dhe duhet të bëhet ndërrimi I periudhës, atëherë nuk
kemi nevojë që përsëri të zgjedhim lëndët pasi ato janë të zgjedhura në periudhën e parë
dhe nuk do të mund të ndryshohen në periudhat e tjera pasi që ato duhët të jenë të njejta
që nga fillim viti shkollorë dhe kjo pamundësohet me anë të validimeve të cilat janë në
këtë formë.

Figure 8 - Konfigurimi i Klasës apo Cilësitë e Klasës

5.4 Ditari
Ditari është pamja ku shfaqen të gjitha të dhënat e nxënësëve për vlerësimin e tyre në
lëndët përkatëse, se çfarë nota ata kanë apo edhe a janë të notuar.
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Ditari përmban një tabelë të thjeshtë e cila shfaq emrat, ikonën se a janë valid, notat dhe
butonin Ndrysho.
Ikonat për validitet që shfaqen me një TIK ose një X tregojnë se një nxënës që përmban
TIK me ngjyrë të gjelbërt është I notuar në të gjitha lëndët dhe nuk ka ndonjë mangësi.
Ndërsa nxënësit të cilët janë të shenjëzuar me X me ngjyrë të kuqe tregon se ai nxënës
nuk është I notuar në të gjitha lëndët dhe nuk është I gatshëm për raportin e klasës për
informatat e përgjithshme.

Figure 9 – Ditari

Butoni Nrysho në të djathtë të tabelës ofron mundësinë qe një nxënës të ketë mundësi të
notohet

ose

të

ndryshohet

ndonjë

e

dhënë

nëse

është

futur

gabim.

Pas klikimit të butonit ndrysho hapet një forme e re e cila mundëson këto ndryshime të cekura
më lartë .
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Figure 10 - Ndryshimi i të dhënave të nxënësit

5.5 Regjistrimi I Nxënësve
Forma për regjistrimin e nxënësve mundëson regjistrimin e tyre në platformë, përmes
formës futen të dhënat elementare si emri, mbiemri dhe gjinia poashtu edhe notat direkt,
kjo mundësohet vetëm në periudhën e pare kur nxënësi regjistrohet fillimisht po pastaj
të dhënat personale si emri, mbiemri dhe gjinia nuk mund të ndryshohen po dalin
automatikisht pasi tashmë janë të regjistruar.
Pas plotësimit të rubrikave të detyrueshme si emri, mbiemri dhe gjinia të dhënat e tjera
mund të mos plotësohen dhe pastaj të klikohet butoni Ruaj që të dhënat të barten në
databazë.
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Figure 11 - Regjistrimi i Nxënësve

5.6 Mungesat
Te mungesat është pamja e cila përmban të dhënat për mungesat e nxënësve si dhe ofron
mundësin e shënimit të mungesave.
Në pamjen kryesore të mungesave ka dy butona njëri shëno mungesat dhe tjetri lista e
mungesave.
Pasi klikojmë në butonin për shënimin e mungesave na shfaqet forma e cila na mundëson
plotësimin e të dhënave të nxënësit I cili mungon siç janë:

Nxenesi(emri dhe mbiemri),

muaji, si dhe forma e mungesës si e arsyshme apo e pa arsyeshme, pas plotësimit të
këtyre të dhënave klikohet butoni ruaj që dërgon të dhënat në databazë dhe na dërgon te
pamja tjetër që është lista e mungesave.
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Figure 12 - Forma për shënimin e mungesave

Lista e mungesave shfaq të gjithë nxënësat të cilët kanë mungesa sipas muajit në të cilin
janë shënuar, dhe janë të sortuara në bazë të muajit më të ri, po ashtu mund të klikohet
në to për t’i përmirësuar gabimet e mundshme.

Figure 13 - Lista e Mungesave

5.7 Raportet
Raportet janë pjesë e veçantë dhe mjaft e rëndësishme e plateformës, të cilat mundësojnë
analizimin e të dhënave të të gjithë nxënësve.
Tek pamja raportet shfaqet një menu me disa raporte të ndryshme të cilat janë të
nevojshme për cdo kujdestar klase i cili menagjon një klasë, në këtë menu të raporteve
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janë disa lloje të raporteve të cilat janë: Raporti për Drejtorin e shkollës, Raporti për
Drejtorin e arsimit si dhe raporti për prindërit e nxënësve.
Raportet shërbejnë për plotësimin e ditarit me statistikat e çdo periudhe vjetore te cilat
kërkohen në fund te çdo periudhe dhe ne përfundimin e vitit shkollore dhe dorëzimin e
ditarit. po ashtu drejtoria e arsimit kërkon nga çdo mësimdhënës një raport të detajuar për
çdo klasë. Në atë raport duhet të jenë statistikat për çdo lëndë mësimore si dhe detajet e
veçanta të cilat e karakterizojnë një klasë.
Raportet shfaqen pas një kalkulimi të të gjitha të dhënave të një klase dhe si përfundim
arrihet te finalizimi I raportit pa kalkuluar asgjë në mënyre manuale apo primitive si më
parë,kjo edhe ka qenë edhe qëllimi kryesor i menu’s për raportet që në mënyrë dinamike
të shfaqen dhe kalkulohen të gjitha të dhënat.
Varësisht prej shkollave dhe nivelit arsimor të mesëm apo fillor raportet në mënyrë
dinamike përshtaten për cdo nivel arsimor në bazë të kurrikulës së MASHT.

Figure 14 - Raporti për drejtorin, statistikat e përgjithshme

Tek raportet shfaqen disa butona dhe klikimi në secilin prej tyre shfaq raportin e caktuar
dhe mundëson gjenerimin e tyre si dhe shkarkimin apo printimin e këtyre operacioneve
të cilat mundësohen nga butonat shkarko dhe print.
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5.8 Pakoja e instrumenteve për planifikimin mësimor
Pakoja përfshinë. katër instrumente për planifikimin mësimor që u dedikohen të gjitha
fushave të kurrikules / lëndëve mësimore:
-

Plani I orës mësimore

-

Plani Javor

-

Plani dymujor

-

Plani vjetor

5.9 Plani I orës mësimore
Plani mësimor i përcaktuar në dokumentet kurrikulare të MASHT-it përbëhet nga fushat
e kurrikulës dhe orët mësimore për shkallë kurrikulare, apo/dhe lëndët dhe orët mësimore
për klasë.
Plani mësimor për klasën përgatitore dhe arsimin fillor për dallim nga arsimi i mesëm i
ulët dhe i mesëm i lartë është më fleksibil dhe mund të menaxhohet nga mësimdhënësit.
Për të planifikuar procesin mësimore në mënyrë më të detajuar për një vit shkollor, së
pari duhet përcaktuar planin mësimor për lëndët mësimore për klasat përgatitore dhe
klasën përkatëse të arsimit fillor,bashkarisht,duke u bazuar në planin mësimor të hartuar
nga MASHT i cili ofron liri të organizimit të orëve mësimore për lëndë mësimore brenda
fushave kurrikulare Gjuhet dhe komunikimi si dhe Arteve për klasë brenda një viti
shkollor/mësimor.
Mësimdhënësi mund të përdorë formate të ndryshme të planifikimit të orës mësimore,por
çdo here duhet ta ketë parasysh rezultatin e të nxënit të lëndës për temë,rezultatet e të
nxënit të kompetencave dhe të fushave kurrikulare.
Ne platformën tonë kemi bërë një plan unik për te gjithë mësimdhënësit në arsimin para
universitar,duke synuar që ky plan të përdoret nga të gjithë mësimdhenësit.
Plani I orës mësimore ka për qëllim që të gjitha planifikimet e procesit mësimor t’i bëjë
të zbatueshme në punën e drejtpërdrejtë me nxënësit në klasë, por edhe jashtë saj, brenda
një ore mësimore. [17]
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Plani i orës mësimore duhet të përmbajë:
-

Temën mësimore

-

Rezultatin e të nxënit të temës

-

Njësinë mësimore

-

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës

-

Rezultatet e fushës kurrikulare

-

Kriteret e suksesit

Figure 15 - Plani Ditor

5.10 Plani Javor
Plani javor mundëson përcaktimin e njësive mësimore, të cilat do të realizohen gjatë
javës, për secilën orë mësimore,në klasën e caktuar.Njësitë mësimore për planin javor
merren nga planifikimi dymujor.
Planifikimi javorë ka për qëllim lidhshmërinë e njësive mësimore të lëndëve të ndryshme
mësimore në kontekst të kuptimit të situatave,problemeve, dukurive dhe ngjarjeve, si
çështje të ndërlidhura e jo të ndara.
Plani javor duhet të përmbajë:
-

Shkalla e kurrikulare
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-

Klasa

-

Viti shkollor

-

Muaji

-

Java

-

Fusha e kurrikules

-

Lënda mësimore

-

Njësia mësimore

-

Përshkrimi I aspekteve të përbashkëta të javës mësimore

Mësimdhënësit planifikimin javor mund ta bëjnë në formë tabelare.

Figure 16 - Plani javor

5.11 Plani Vjetor
Plani vjetor është dokument,i. cili e orienton zhvillimin e mësimit për një vit shkollor
(mësimor), duke i përmbushur kërkesat e programit mësimor/lëndor të hartuar nga
MASHT-i.
Plani vjetor hartohet për secilen lëndë mësimore brenda fushës kurrikulare dhe ka për
qëllim identifikimin e rezultateve të të nxënit të kompentencave të shkallës kurrikulare,të
cilat synohen të arrihen gjatë vitit mësimor.
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Planifikimi vjetor bëhet duke u bazuar në kurrikulen bërtham në programet mësimore për
secilen lëndë për 3 periudha brenda një viti mësimor. [17]
Plani vjetor duhet të përmbajë:
-

Fusha e kurrikulës

-

Temat mësimore të shpërndara gjatë muajve

-

Programet mësimore për tri periudhat brenda një viti

-

Kontributi në rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës

5.12 Plani dymujor
Plani dymujor është vazhdimësi e planit vjetor të procesit mësimor dhe si tërësi e këtyre
planifikimeve ka formatin e një programi mësimor të zbërthyer.
Gjatë një viti shkollor bëhen planifikime dymujore për tri periudha kohore.
Plani dymujor përmban këto elemente:
-Rezultatet e të nxënit për kompetencat (RNK)
-Rezultatet e të nxënit për fusha (RNF)
-Temat mësimore
-Rezultatet e të nxënit të lëndës për tema
-Njësitë mësimore
-Kohen mësimore (orët mësimore)
-Metodologjitë e mësimdhënies
-Metodologjitë e vlerësimit
-Ndërlidhjen me lëndët tjera mësimore
-Me çështjet ndërkurrikulare
-Me situatat jetësore [17]
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5.13 Dashboard për Drejtorin
Platforma shkolla21.com mundëson qasje të veqant për drejtorat e shkollave.
Ka dy pamje të veqanta për përdorim. Në pamjen kryesore shfaqen të gjitha klasat e
shkollës me disa informata në të cilat mund të navigohet me një klik të vetëm dhe pastaj
të futet në klasën e zgjedhur për monitorim të të dhënave dhe raportet e tyre.

5.14 Forma Kryesore për Drejtorin
Pamja kryesore mundëson shfaqjen e të gjitha klasave të shkollës në të cilat mund të futet
dhe të shikohen detajet më të hollësishme.
Kjo pamje është e disponueshme vetëm për drejtorin e shkollës apo menaxherin e
shkollës, Ai përmes kësaj pamje mund të ketë qasje në raportet dhe detajet me të dhënat
në baza ditore.

Figure 17 - Shfaqja e klasave të shkollës
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5.15 Dashboard për klasat
Kjo pamje mundëson shfaqjen e detajeve të një klase të caktuar në të cilën shfaqen detajet
kryesore në chart të ndryshëm të cilët e bëjnë shumë të thjeshtë kuptimin e gjendjes së
një klase për të dhënat e notimit.
Po ashtu në këtë pamje mund të gjenerohen edhe raportet e detajuara për drejtorin,
të cilat përditësohen në kohë reale dhe japin një pamje të përgjithshme për gjendjen e
klasës.
Chartat ofrojn edhe shkarkimin e të dhënave të tyre në forma të ndryshme si:
PNG,SVG,CSV.

Figure 18 - Dashboard i klasës

5.16 Mësimi Online
Për shkak të situatës së krijuar si rezultat i pandemisë COVID – 19, Ministria e Arsimit,
Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) ka filluar punën rreth organizimit të
procesit të mësimit në distancë, përmes prodhimit të materialeve mësimore.
Kanali zyrtar i Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI)
është https://emesimi.rks-gov.net/.
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Duke parë interesimin e madh për përdorim të këtyre materialeve dhe nevojën që nxënësit
të kenë sa më lehtë qasje në këto materiale, MAShTI ka vendosur që këto materiale të
ofrohen si burim i hapur (open source) me kushtet në vijim:
1. Këto materiale e përmbajtje mbesin pronë e MAShTI-t;
2. Këto materiale e përmbajtje nuk mund të modifikohen;
3. Këto materiale e përmbajtje nuk mund të monitizohen (nuk mund të përdoren për
qëllime fitim-prurëse).
Për shkak të situatës së krijuar si rezultat i pandemisë COVID – 19, edhe shkolla21 ka
ofruar mënyrën e saj të zhvillimit të procesit mësimor në formën online.
Kjo është realizuar duke u bazuar në kërkesat dhe format të cilat ka zgjedhur Ministria e
Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI), konform këtyre kërkesave
është zhvilliuar një modul i veçant për mësimin online.

5.17 Forma për shfaqjen e klasave për ligjerata
Forma për nxënësit mundëson kyçjen dhe konfigurimin se cilat ligjerata dëshiron ti
përcjell.
Kjo formë përmban një listë me klasat në të cilat pas klikimit shfaqen edhe lëndët të cilat
duhet jenë active për ligjerata.
Po ashtu forma përmban edhe një caktues të datës i cili shërben për caktimin e datës në
të cilën dëshirojm të ndjekim ligjeratat. Zakonisht shfaqet data e caktuar e ditës në të
cilën jemi, mirpo ajo mund të ndryshohet dhe të caktohet varësisht cilat ligjerata
dëshirojm ti ndjekim, këtë përfshihet edhe ndjekja e ligjeratave të humbura ose edhe të
ndjeken përsëri. Duke zgjedhur datën caktohen edhe ligjeratat për klasët përkatëse në
mënyrë dinamike.
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Figure 19 - Forma për shfaqjen e klasave për ligjerata

5.18 Forma për shfaqjen e lëndëve
Kjo formë përmban lëndët të cilat janë active për klasën e caktuar dhe datën e caktuar, të
zgjedhur paraprakisht.
Pas klikimit në lëndën e caktuar nxënësi futet në klasë në të cilën gjendet forma tjetër për
ndëgjimin e ligjeratave.

Figure 20 - Forma per shfaqjen e lëndeve
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5.19 Forma për ndjekjen e ligjeratave
Forma për ndjekjen e ligjeratave është e njejta formë si për nxënësin edhe për profesorin.
Kjo formë në anën e majtë përmban pjesën për shfaqjen e ligjeratës, ndërsa në anën e
djathtë të saj përmban formën për bisede në mes të nxënësve dhe profesorit. Kjo pjesë
përkatesisht shërben për të dhënë detyrat e shtëpisë ose për të kërkuar nxënësit sqarime
në lidhje me temat e caktuara të cilat ata nuk i kuptojnë apo kanë ndonjë mangësi.
Po ashtu, forma përmban butonin ku mund të shkarkohen filet e ndryshme si foto ose
PDF për nxënësit, ndërsa tek profesori është forma për ngarkim të atyre materialeve.

Figure 21 - Forma për ndjekjen e ligjeratave

5.20 Admin Forma për krijimin e ligjeratave
Forma për krijimin e ligjeratave është forma përmes të cilës futen të dhënat e nevojshme
për një ligjeratë të caktuar.
Forma përmban:
1. Datën e mbajtjes së mësimit
2. Klasën
3. Lëndën
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Këto të dhëna krijohen nga ekipi I veçant I cili ka qasje në admin platformën dhe këto të
dhëna shfaqen për krejt klasat në të gjithë Kosovën në orare dhe data të njejta.

Figure 22 - Forma për krijimin e ligjeratave

5.21 Platforma dhe përdorimi I saj në pajisje
Sot gjithnjë e më shumë kemi një zhvillim të teknologjisë e cila është në funksion të
përmirësimit të kualitetit të jetës së njerëzve anë e mbanë botës. Dhe megjithëse jemi një
shtet i ri, dhe në fazat e hershme të zhvillimit konsideroj se sa i perkët teknologjisë
qëndrojmë në hap me shtetet më të zhvilluara në botë.
Sot përdorimi i telefonave të mençur është i pa imagjinueshëm dhe tejet I përdorshëm.
Për këtë arsye platforma shkolla21 si një web aplikacion në vete përmban edhe veçoritë
e responsivitetit apo përkrahjes edhe për paisje të vogla siç janë tabletet dhe telefonat e
mençur.
Pas një hulumtimi të bërë kemi vërejtur se shumica e profesorëve në shkolla posedojnë
telefona të mençur dhe për këtë arsye kemi parë të nevojshme mundësin e përdorimit të
platformës edhe në telefonat mobil.
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Figure 23 - Aplikacioni në të gjitha paisjet

Figure 24 - Ditari në paisje të ndryshme
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Figure 25 - Aplikacioi në telefon
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6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Në këtë punim të diplomës kam bërë analiza teorike dhe praktike të sistemit shkollor në
Kosovë.
Duke marrë paraysh problemet e shumta që kanë shkollat në Kosovë e sidomos ku njëra
prej tyre është mungesa e një sistemi për menaxhimin e të dhënave,kjo është arsyeja që
më ka shtyrë të merrem më shumë me këtë problem.
Gjat këtij punimi kam arritur që të ndërtoj një web aplikacion I cili do të jetë në shërbim
të mësimdhënësve dhe stafit të shkollave si dhe I nxënësve dhe prindërve në të ardhmen.
Me zhvillimin e këtij sistemi për shkollat është mundësuar digjitalizimi i sistemit
shkollor, ruajtja e të dhënave si dhe menaxhimi me i lehtë dhe më i mirë i punës së
mësimdhënësve.
Objektivat kryesore të aplikacionit që janë arritur në këtë faze janë:
•

Ditari i digjitalizuar,

•

Menaxhimi i mungesave të nxënësve,

•

Menaxhimi I notimit për çdo periudhë,

•

Raportet e nevojshme për periudha të ndryshme,

•

Pakoja e instrumenteve për planifikimin mësimor(Planet Ditore,Planet Javore,
Planet Vjetore, Planet Dymujore),

•

Dashboard për informatat e rëndesishme për drejtorin e shkollës,

•

Mësimi online duke shfrytzuar matrialet e MASHT.

Në vazhdim në këtë aplikacion do të shtohen edhe module te reja të cilat do të mundësojnë
edhe qasjen e nxënësve dhe prindërve.
Në modulin e ri që do të zhvillohet në vazhdim prindërit do të kenë mundësin që të
informohen në kohë reale për gjendjen e suksesit të nxënësit si dhe informatat e
nevojshme rreth tij.
Përveç këtyre edhe nxënësit do të mund të kenë userin e tyre dhe ta perdorin atë për tu
qasur në literaturën e pranishme aty me testime dhe mësim online më të avancuar.
Po ashtu do te ndertohet nje website për informim dhe nga ku munde te kyqen
shfrytezuesit ne web aplikacionin perkates.
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