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Protokolli,                                                                                                   Faenza, 

                                                                                                          Prindërve dhe per dijeni  

                                                                                                         Profesorëve të shkollave 

 

Informacin mbi mënyrat e mësimdhënies në distancë 

Informohet që I.C.Europa, po përdor strumente të ndryshme komunikimi me familjet, për dhënien e 

detyrave dhe zhvillimin e orës së mësimit e në disa raste duke kryer mësimet nëpërmjet vidjos, mbi të cilat 

është e nevojshme të informohen disa sugjerime,  për përdorimin sa më të mirë  të instrumentëve. 

 

1. REGISTRO ELETTRONICO      Regjistri elektronik (për shkollat e gradës së parë) 

a. AGENDA   

b. DIDATTICA 

 

2. ACCOUNT GOOGLE (për të gjitha klasat e shkollave elementare dhe shkollave të gradës së parë) 

a. E MAIL                     

b. CLASSROOM          

c. MEET di HANGOUT  

 

 

1.b    DISA PROCEDURA PER TE SKARIKUAR DETYRAT NGA REGJISTRI ELEKTRONIK DHE PER T’JU NISUR 

PROFESOREVE DETYRAT E KRYERA.  

                                                                      

Hyrja e preferuar për materialet është kompjuteri: 

1.Në fillim hyjmë në DITTATICA (në materialin e dhënë nga profesorët) dhe skarikojmë nga 

MATERIALI PER LA DIDATTICA ose COMPITI (është një faqe e hapur lartë djathtas).  

2. Shkoni te “compiti” ku SKARIKOHEN, zhvillohen detyrat, pasi e ruan “file”(fillin) ose i bëhet një 

foto detyrës (nëse është e shkruar në fletore) ose një skansion.  

3. Për të dërguar detyrat profesorëve kthehuni në sezionin COMPITI di DIDATTICA seleksionohet 

SCEGLI FILE (zgjidhni llojin e fail) dhe pastaj CARICA, karikoje. Nga ky moment kjo detyrë e dërguar 

eleminohet. NUK ESHTE E MUNDUR TE KARIKOHEN SHUME FAIL, zgjidhja është TE BENI NJE KARTELE PER 

TE RUAJTUR FILE TE NDRYSHME TE ASAJ DETYRE (Doc. jpg. Pdf) QE ME VONE DUHET T’I RAGRUPONI NE 

NJE FAIL TE VETEM “ZIPPARE”. Cartela me fail të ragrupuar (një fail i vetëm) mund të karikohet, ndërsa 

një kartelë normale JO. Ju këshilloj që ta ruani kartelën në Desktop, për ta gjetur më shpejtë. 
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Eshtë e mundur që zhvillimi i orës së mësimit të kryhet nëpërmjet smartphone (telefonit celular) POR PER 

TE KARIKUAR DHE PER TE DERGUAR DETYRAT ESHTE PAK ME E KOMPLIKUAR: 

- Eshtë e mundur të hyni nga direkt nga APP në materialin e karikuar në seksionin DIDATTICA (DETYRAT), 

duke ndjekur edhe rrugën nga ClassevivaWeb: 

1.  Menu kryesore lart majtas ( kur te hapet regjistri shko te tre vijat lart, majtas) 

2.  Seleksiononi ClasseViva Web 

3.  Seleksiononi Didattica (duke u ndihmuar me mënyrën “zoom”) 

4.  Seleksiononi lart djathtas seksionin Compiti (duke u ndihmuar me mënyrën “zoom”) 

5.  Bëni download e detyrave të shënuara duke shtypur mbi shigjetat e vogla dhe do të gjeni në telefon i 

files (fijet) e skarikuara (tipike në një kartelë download të telefonit). 

6.  Mund të karikohen “i fail” i përgjigjes nga: SCEGLI I FAIL CARICA  duke kërkuar il fail në telefon. 

 

 

2. PROCEDURA PER TE PERDORUR L’ACCOUNTGOOGLE (nëpërmjet kompjuterit) 

2.a marrja dhe dërgimi i E Mail nga account google të përshtatshme 

2.b per t’u regjistruar në kurset e CLASSROOM të aktivizuar nga profesorët hyni në account tuaj dhe shtypni  

   mbi 9 kuadratet e vegjël të zinj lart, djathtas  

   do të hapet një pamje me disa figura, shtypni CLASSROOM  

   pasi të hyni shtypni + 

   dhe pastaj tek iscriviti a corso përdorni kodin që u është komunikuar nga profesorët nëpërmjet e mail ose  

   regjistrit elektronik. 

   Ndiqni pastaj udhëzimet që profesorët tuaj do t’ju japin brenda çdo kursi të aktivizuar. 

2.c Për të ndjekur mësimin online (distancë) duhet të lidheni me account tuaj në orarin e stabilizuar,  

shtypni  mbi 9 kuadratet e vegjël të zinj, lart, djathtas. 

në ikonat që do të dalin shtypni ikonën MEET 

mer pjesë në një riunione 

fusni kodin/nickname që do t’ju transmetohet nga profesorët. 

 

KUJTOHUNI QE TE DISAKTIVIZONI TELEKAMEREN NE MOMENTIN QE DO T’JU KERKOHET 

 

Ka edhe disa mënyra (link) që mund t’i përdorim për hyrjen në aktivizimin e nxënësve. 

 Utilizzare Classroom (per studenti) - (Perdorni Classroom për nxënësit) 

 Lezioni a distanza (Leksione në distancë): Come attivare Google Classroom da casa – Webinar (Si të 

aktivizojmë Google Classroom nga shtëpia) – Webinar 

 

Po të doni të doni një hyrje më të sigurtë në web, shkoni të aktivizoni në account e fëmijëve Safesearch. 

Derisa account ështe aktiv (që do të thotë që topi i ngjyrosur me shkronjen e parë të emrit të fëmijës, lart, 

djathtas) filtri funsionon dhe detyrat janë të kontrolluara. Aktivizohuni kur fëmijët nuk janë prezent, kështu 

jemi më të sigurtë, që ata nuk e heqin. 



Shtypni te shkronja e parë e emrit të fëmijës larte, djathtas, pastaj zgjidhni “Gestisci il tuo account Google” 

Në menunë majtas shtypni “Dati e personalizazione” Ecni poshtë deri në quadro e parafundit, Preferenze 

generali per il Web. Aty shtypni mbi “lente di ingrandimento” Impostazioni di ricerca. Impostazioni quali 

risultati privati e SafeSearch.  

 

Në faqen që hapet me titull “Filtri SafeSearch” aktivizoni filtrin “Attiva safeSearch”. Pastaj shkoni deri në 

fund dhe shtypni “salva” duke ruajtur informacionin ose aktivitetin e kryer. 

 

U kërkohet prindërve që fëmijët të aktivizohen sa më shumë të jetë e mundur, në aktivitetet që 

propozohen dhe të kryhen të gjitha detyrat e dhëna. 

  

                                                                                            

                                                                                                                              Drejtoresha e shkollës 

                                                                                                                                                 (Dr. Raffaella Valgimigli) 
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