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Informacione mbi 2P - potenciali dhe perspektivat 
 

Të dashur kujdestarë,  
 

Shkolla juaj dëshiron të mbështesë fëmijën tuaj që të bëhet i vetëdijshëm për pikat e forta 
dhe talentet e tij në një fazë të hershme. Për këtë arsye shkolla juaj përdor teste dixhitale, të 
kufizuara në gjuhë dhe të drejta kulturore si pjesë e procedurës "2P - Potenciali dhe 
Perspektiva" për nxënëset dhe nxënësit e sapo migruar. Në këtë mënyrë, mësuesit mund të 
njohin pikat e forta dhe potencialet, edhe nëse nxënësit nuk flasin shumë mirë gjermanisht.  
Testimet 2P mund të kryhen në fushat e mëposhtme me nxënësit: 

- Niveli i mësimit të gjuhës gjermane (si gjuhë e dytë) 
- Niveli i mësimit të gjuhës angleze 
- Niveli i mësimit të matematikës 
- Aftësitë themelore njohëse (aftësia për t'u përqendruar, të mbajturit mend, 

arsyetimi dhe imagjinata hapësinore) 
- Kompetenca metodike (vetëkontroll, aftësi planifikuese, aftësi në zgjidhjen e 

problemeve) 
- Informacion biografik (duke marrë parasysh biografinë arsimore) 
- Orientimi profesional (interesat profesionale dhe akademike, profili i pikave të forta 

dhe krahasim i profilit). 
 

Të dhënat që do të mblidhen në këtë kontekst përpunohen në bazë të Nenit 98 Paragrafi 1 
dhe 100 Paragrafi 3 i Ligjit të Shkollave të Hamburgut (HmbSG). Rezultatet përdoren 
ekskluzivisht si bazë për orientimin e mbështetjes individuale në shkollë. Përveç kësaj, të 
gjitha rregulloret e mbrojtjes së të dhënave respektohen gjatë mbledhjes dhe ruajtjes së të 
dhënave.1 Përvojat me përdorimin e metodës në shkolla tregojnë se nxënësit i zgjidhin 
detyrat me kënaqësi dhe përkushtim. Ata janë krenarë për rezultatet e tyre të punës. 
 

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me 2P, ju lutemi kontaktoni shkollën tuaj. Ju gjithashtu 
mund të gjeni informacione të përgjithshme https://www.hamburg.de/2p. 
 
Përshëndetje miqësore 
   

 

Eric Vaccaro  

                                                
1 Ju mund të gjeni më shumë informacione mbi përpunimin e të dhënave dhe të drejtat tuaja në deklaratën e mbrojtjes së të 
dhënave 2P në https://2p.hamburg.de/download/Datenschutzerkl%C3%A4rung_2P.pdf. Këto informacione gjithashtu mund t'ju vihen 
në dispozicion me shkrim nëse kërkohet. Ju lutemi kontaktoni zyrën e përmendur në titull.  
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