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GUIDA E STUDENTIT 

 

Si te logohemi ne Office 365 

1. Hapni faqen Office.com dhe beni sign me adresen e email te shkolles dhe 
passwordin. 

 

https://office.com/


2. Nga faqja kryesore Office.com, klikoni ne Teams app qe ta hapni ne 
browser-in tuaj. 

  

3. Selectoni Teams   per te pare ne cilat klasa jeni te perfshire. 

Ju mund te futeni brenda klases per te nisur bisedat dhe komunikimin me 
pedagogun dhe studentet e tjere te klases. 

Si te organizohemi ne Microsoft Teams 
Gjeni dhe organizoni bisedat, skedarët, detyrat dhe shënimet në ekipet tuaja të 

klasës. 

Kanalet 

Klikojme te njera nga klasat online te krijuara per te pare kanalet e saj: 

 



Cdo klase teams ka by default nje kanal te quajtur “General”. Kanalet organizojnë 

të gjitha skedarët, bisedat dhe aplikacionet për një temë specifike. Kanalet mund 

të krijohen për punë në grupe, tema, njësi etj. 

Çdo kanal ka skeda. Kanali “General” ka këto skeda: 

 

• Skeda “Post” për të gjitha mesazhet në këtë kanal. 

• Skeda “Files” për të ruajtur të gjitha skedarët e ndarë në këtë kanal dhe 

dokumentet perkatese. 

• Skeda e “Class Notebook”. 

• Skeda “Assignment” për krijimin e detyrave dhe kuizeve. 

• Skeda “Grades” për ndjekjen e përparimit dhe vleresimit të studentit. 

Kontrolloni “Activities” 

Shihni se çfarë po ndodh në klasë duke zgjedhur Aktivitetin në shiritin tuaj të 
aplikacioneve. 

 

 



Meetings, chats, dhe postimet ne ekipin e klases 
Takohuni virtualisht me klasën tuaj dhe dërgoni mesazhe në “Chats” dhe bisedat 

në Channels. 

Per te biseduar me studentet dhe pedagogun  

Klikoni në kutinë e hartimit për të krijuar një mesazh. Mund të shkruani një 

mesazh të thjeshtë ose të shtoni. 

• Bashkangjitni një imazh, gif, attachment ose skedar 

• Mund te përdorni një tekst të pasur për ta bërë mesazhin tuaj të spikatur 

• Mund te formatoni mesazhin tuaj me plumba ose bëni një listë të 

numëruar 

• @ përmend mësuesin ose një shok klase. 

 

Për të kaluar nga një bisedë në një kanal ekipi në një grup privat bisedash, zgjidhni 

ikonën Chat. 



 

Join I nje një takim 
Lidhuni me video 

Përdorni takimet në Teams për t'u bashkuar virtualisht me mësuesin dhe shokët 

tuaj të klasës në klasa në internet, grupe studimi, prezantime dhe sa herë që keni 

nevojë të mësoni ballë për ballë. 

 

Zgjidhni butonin Takimet e kalendarit për të parë ndonjë takim në të cilin ju ka 

shtuar mësuesi. Klikoni Bashkohu kur është koha për t'u takuar. 



 

Rregulloni cilësimet tuaja audio dhe video, pastaj klikoni Bashkohu tani. 

 

 



 

Organizimi I Class Team Files 
Ndani një skedar në një kanal ose bisede 

Klikoni butonin Bashkangjit, Zgjidhni skedarin. 

Zgjidhni një skedar që dëshironi të ndani. 

Përfshini një mesazh nëse dëshironi, pastaj klikoni butonin Send 



 

Gjeni ose krijoni një skedar 

Shihni skedarët që ju, shokët tuaj të klasës dhe mësuesi keni ndarë në një nga 

kanalet e ekipit tuaj duke zgjedhur skedën Skedarët. 

Ndërsa jeni në Skedarë, mund të krijoni një dokument të ri Word, Excel ose 

PowerPoint për të bashkëpunuar ju dhe shokët tuaj të klasës. 

 

Materialet e klasës 

Në skedën Skedarët, mësuesi juaj mund të shtojë burime vetëm për lexim në 

dosjen Materiale Klasa. Kërkoni këtu për dokumente të rëndësishme që mund t'ju 



ndihmojnë me detyrat, projektet ose thjesht duke qëndruar në azhurnim të 

pritjeve të klasës. 

 

Per me shume informacione rreth ketij tutoriali dhe opsione te tjera te Microsoft 

Teams, mund te klikoni ne linkun e meposhtem: 

https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-in-your-class-team-

6b5fd708-35b9-4caf-b66e-d8f2468e4fd5#ID0EBBAAA=Students_ 

 

https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-in-your-class-team-6b5fd708-35b9-4caf-b66e-d8f2468e4fd5#ID0EBBAAA=Students_
https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-in-your-class-team-6b5fd708-35b9-4caf-b66e-d8f2468e4fd5#ID0EBBAAA=Students_

