Përdorimi i Microsoft Teams (pedagog)
Ky opsion lejon përdorimin e Microsoft teams në versionin “prezantues – auditor” duke ndarë datyra dhe
privilegje të ndryshme për pjesëmarrësit në takim.

Qellimi I ketij udhezuesi eshte perdorimi I aplikacionit MS Teams ne procesin mesimor prane FTI. Ndaj ju lutemi
ndiqnine vijim hapat e nevojshem per krijimin e lendes suaj. Disa nga aktivitet me te rendesishme qe mund te
organizoni permes kesaj platfome jane: Bashkebisedim me studentet e lendes suaj, ngarkimi i materialeve
didaktike, kalendar, takime online, testime online, dorezim detyrash, rregjister notash per detyrat e shume
opsione te tjera.
Paraprakisht:
Per te aksesuar programin kerkohet qe të: shkarkoni programin desktop, të hyni përmes shfletuesit tuaj “web
browser” ose të shkarkoni aplikacionin ne celularin inteligjent.
Teams and Channels:
Për të filluar peragtitjen e klases suaj online, keni nevojë për krijimin e nje klase (Team). Team mund të jete krijuar
nga një pedagog apo nga stafi IT.
Cdo klase ka nënseksione, të cilat quhen Kanale (Channels) ku automatikisht do të krijohet një Kanal me emrin
“General” (ju vecse mund te krijoni kanale te reja ne varesi te menyres suaj te strukturimit, qe mund te jete per
cdo kapitull, leksion etj.). Ju mund të keni kanale të shumta brenda një lende; për shembull, ju mund të keni një
kanal ‘Hyrje ne programi’ dhe më pas 'Algoritmet’, 'Kodimi’, 'Debug' etj. Sa here që mund të ketë një njoftim ose
aktivitet të ri, ky do te afishohet ne kanalin perkates.
Tabet e kanalit (Channels Tabs)
Cdo kanal ka të gjitha tabet e saj siper-djathtas. Conversation (biseda në grup), Files (dokumentet e përbashkëta)
dhe Notes (praktikisht eshte program I vecante OneNote) I cili krijohet automatikisht ku më pas mund të shtoni
seksionet tuaja.
Bashkebisedimet
Bisedat janë një nga karakteristikat kryesore të cdo lende qe krijohet, duke lejuar secilin lende të ketë një diskutim
të centralizuar, nete cilin mundet qe te kerkohet lehtësisht. Brenda dritares se bisedave (conversation) paraqiten
gjithe aktivitet e cila regjistron te gjithë punen e grupit - nga shkëmbimi i dokumentave, detyrat e deri tek thirrjet
video.
Nderkohe qe jeni duke shkruajtur mund te përdorini @mentions ju lejon të etiketoni pjesëmarrësit ose edhe te
gjithe klasen ne menyre qe personat perkates te njoftohen (notifications). Përdoruesve qe ju eshte drejtuar do të
shohin lehtësisht se ku janë përmendur përmes simbolit të kuq. Për më tepër, aplikacioni i desktopit do t'ju
njoftojë përmes një alarmi. Si dhe duke etiketuar, përdoruesit mund të "pëlqejnë" përmbajtjen dhe të ndajnë
figura apo GIF.
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Figura 1: Aksesi ne Microsoft Teams, versione Desktop (Akses me email ne domain @fti.edu.al)

Perdorimi i Teams për zhvillimin e një kursi bazohet në konceptin e Team që në këtë rast perfaqëson klasën apo
grupin e Leksionit/seminarit.
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Figura 2: Nderfaqe me te gjithe "Team" ku jemi te perfshire si anetar (member) apo si organizator (owner)

Figura 3: "Owner" (Pedagoget e lendes) mund te shtojne anetar te rinj (student te viteve te kaluara qe duan te
frekuentojne lenden kete vit). Studentet e rregullt jane shtuar nga IT e Fakultetit te Teknologjise se
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Informacionit. Kujdes: anetaret e rinj qe do te shtohen duhet te jene te kategorise “Students” ne dritaren qe do
te hapet.
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Figura 4: Nderfaqe e nje "team", nese jemi "owner" (pedagoget e lendes) mund ta menaxhojme nese jemi
"member" (studentet) kemi privilegje me te kufizuara. Cdo Team përbehet nga ato që quhen kanale ku si default
ka të parakrijuar një kanal “General”.

Cdo kanal nënkupton nje sesion komunikimi online me te gjtihe pjesemarresit apo me nje grup me te vogel ne
vartesi te organizimit te secilit kanal (kanalet me shenjen e drynit ne te djathte kan nje numer me te vogel
pjesemarresish, nenkategori e anetareve te team-it).
1. Kanali “General” perdoret nga te gjithe për diskutime me studentët.
2. Kanali “Leksion” menaxhohet nga pedagogu i leksioneve perkatese i cili mund te shtoje materiale,
njoftime, kryej video/audio konferenca etj.
3. Kanalet “Seminar” menaxhohen nga pedagogu i seminarit
4. Kanalet e mbyllura jane te dukshme vetem per pedagoget dhe studentet pjesemarres te atij kanali, e jo
nga te tjeret, kanalet pa shenjen e drynit jane te dukshme nga te gjithe, pra edhe materialet apo
postimet perkatese.
5. Në cdo kanal tek tab-i Posts mund të postohen mesazhe për njoftime apo të bëhen diskutime online
me të gjithe grupin/studentët për një temë të caktuar
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Figura 5: Tek tab/fusha “Files” ndodhet Folderi Class Materials, brenda kanalit “General”. Ketu mund të
ngarkohen materiale për studentet si slide power-point, video të regjistruara të leksioneve etj. Veçoria e këtij
folder-i është që të gjithë materialet që ngarkohen brënda ketij folderi jane vetëm të lexueshem dhe nuk mund
të fshihen dhe editohen nga studentët. Te gjithë materialet e tjera që mund të modifikohen nga të gjithë dhe
shërbejnë për bashkëpunim duhet të ruhen jashtë ketij folderi.

Figura 6: Bëhet upload materialeve të lëndë duke ndjekur udhezimet e platformes.

Ne menyre ekuivalente me folderin “Class Materials”, per cdo kanal eshte krijuar nga IT e Fakultetit te
Teknologjise se Informacionit, nje folder specific me mertimin “Materiale Pedagogu”. Permbajtja e ketij folder
mund te editohet (shtohet material, fshihet etj.) vetem nga pedagoget (owner) te kanalit perkates. Kujdes,
pedagoget “owner” te nje kanali mund te jene me shume se nje. Kjo mund te kuptohet lehtesisht nga opsionet
e kanalit perkates (Manage channel).
Pedagoget (owner) nëse nuk e kane kete folder, apo duan te krijojnë te tjera, me privilegje te caktuara, mund ti
krijojnë ato brenda tabit “Files” dhe te modifikojnë privilegjet duke klikuar ne tabi-n “Open in Share Point” qe
ndodhet ne kete kategori. Nga dritarja qe do te hapet do te mund te modifikohen te drejtat e përdoruesve.
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Figura 7: Mund të fillosh një video konferencë online me të gjithë studentët. Mirë është që takimet online të
skedulohen paraprakisht me anë të kalendarit sic shpjegohet më poshtë.

1. Kanale me emërtime user friendly ( pedagoget dhe studentet shohin vetëm kanalet ku janë te
perfshire).
2. Attach direkte te materialeve ne chat-in me te gjithë studentet pjese e atij kanali. Nje kopie e materialit
te bere attach ruhet automatikisht ne tabin “Files” (2a ne figure) nga ku mund te shkarkohet, editohet
edhe ne nje moment te dyte.
3. Meet now, e shpjeguar ne detaje me poshtë, shërben per te bere nje takim live me studentet
(audio/video ose vetëm audio)
4. Stream, shërben per te bashkëlidhur nje video te pararegjistruar (detajet janë te shpjeguara me
poshtë). Platforma Microsoft Stream lejon te vendosen privilegje mbi videon se kusn mund ta shohë, a
mundet apo jo ta shkarkoje etj.
5. Start a new conversation, lejon fillimin e nje chat-i me te gjithë studentet. Nese duam ti referohemi
dikujt ne veçanti, mjafton ta thërrasim me @emrin, dhe vete platforma do te na sygjeroje emrtimin e
sakte ose alterantivat e mundshme.
6. Chat: nëse duam te bëjmë nje chat privat me nje anëtar (student apo pedagog). Ky chat nuk eshte i
dukshëm nga anetaret e tjerë te team.
7. Assignements: mund te caktohen pyetësor apo detyra per studentet, qe mund te jene individuale apo
ne grup. Gjithashtu mund te caktohen edhe kohet se kur duhet ti dorëzojnë apo edhe piket përkatëse
nëse parashikohet.

Faqe 6

Figura 8: Mund të fillohet një video/audio konferencë online me të gjithë studentët. Takimi mund te zhvillohet
edhe direct “meet now” ose të skedulohen paraprakisht me anë të kalendarit sic shpjegohet më poshtë.

Figura 9:Skedulimi i një seminari online. Klikohet tek tab-i Calendar dhe më pas tek dita që do të planifikohet
takimi online.
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Figura 10:Plotësohen te dhenat e takimit online: emri i takimit, psh seminar1, përzgjidhet kanali ku do të kryhet
takimi si dhe një pershkrim mbi temën e takimit. Në fund klikohet send.

Figura 11:Nese klikojme në kalendar tek dita ku është planifikuar takimi do të dalim tek dritarja më sipër ku e
rëndësishme është vendosja e opsionit “Meeting options”.
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Figura 12:Opsioni “Meeting options” të lejon të kontrollosh se cili duhet të prezantojë. Kjo bëhet duke vendosur
opsionin “Only me” si në figurë. Kjo bën të mundur që studentët mos të ndërhyjnë me prezantimet e tyre gjatë
leksionit online por vetëm pedagogu të kontrollojë procesin e prezantimit.

Figura 13:Nese klikojme në kalendar tek dita ku është planifikuar takimi do të dalim tek dritarja më sipër. Këtu
mund të bëjmë Join për të filluar takimin online.
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Figura 14: Opsionet e video konferences:

1. Show device settings: Opsionet e mikrofonit dhe autoparlantit te kompiuterit (e nevojshme te
kontrollohet nese ka probleme audio/video)
2. Show meeting notes: nese do te mbahen shenime ne Microsoft OneNote
3. Show conversation: te shfaqet pjesa e chat-it. E keshillueshme ne takimet me studentet pasi pedagogu
mund te mbylli audion e te gjithe pjesemarresve qe te mos kemi interference gjate shpjegimit, por te
mbaje chat-in hapur qe studentet, nese kane pyetje, te nderhujne aty per te sinjalizuar pedagogun qe
te hapi mikrofonin e studentit dhe te bashkebisedojne.
4. Blur my background: eshte i keshillueshem te perdoret nese jemi me video conference, pasi kjo zbeh
sfondin mbas pedagogut i cili ne keto kushte eshte duke punuar nga shtepia. Kjo per te ruajtur
privatesine e tij si dhe per te hequr shperqendrime te mundshme.
5. Start recording: sherben per te regjistruar takimin. Te gjithe pjesemarresit njoftohen ne menyre
automatike qe takimi po regjistrohet. Sipas standartit minimal te mesimdhenies qe duhet te
garantohet, leksionet/seminaret duhet te jene te regjistruara qe edhe studentet qe nuk kane mundesi
per te qene “live” ne takim, te kene mundesi te shikojne/degjojne shpjegimin ne nje moment te dyte.
Regjistrimi eshte i dukshem vetem per anetaret e ketij “Team”.
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Figura 15:Opsione per te bere “share” me studentet gjate nje takimi.

1. Desktop: share te gjithe desktoopin e PC tuaj, dhe cdo levizje e mausit, hapje programesh, folder apo
cdo gje qe ju benii ne PC eshte e dukshme per te gjithe
2. Window: share vetem nje dritare te caktuar dhe cdo gje qe ndoth Brenda saj eshte e dukshme nga te
gjithe pjesemarresit ne takim
3. Whiteboard: nje derrase ku mund te shkruhet me moues, vizatime etj, e keshillueshme sidomos nese
keni nje pene per PC qe ju ndihmon ta perdorini njesoj si shkumes.

Një mënyrë për të ngarkuar video të parapërgatitura të leksioneve që të mund shikohen online nga studentet
është edhe nëpermjet applikacionit Stream sic shpjegohet më poshtë. Kjo bën të mundur që leksionet të
ndiqen vetëm përmjet aplikacionit Stream, psh nqse pedagogu dëshiron që studentët të mos bëjnë download
videot nëpërmjet folder-it Class Materials
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Figura 16: Shkohet tek tab “More added apps” për të hapur aplikacionin Stream.Zgjidhet aplikacioni Stream. Ky
aplikacion të lejon të bësh upload video dhe t’ja bashkëngjisësh kalaneve të klasave ne Teams.

Figura 17:Zgjidh Microsoft Stream
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Figura 18:Zgjidh Upload video

Figura 19: Bën upload videos së leksionit nga kompjuteri

Figura 20: Mbasi vendoset emri i videos dhe disa të drejta me anë të opsionit “Permissions” ( kush mund të
shikojë videon) klikohet “Publish”.
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Figura 21:Shikohen të gjithë videot e bëra upload.

Figura 22: Shkohet tek kanali të cilit do ti bashkangjitet video dhe klioket shenja + për të shtuar videon si tab.
(Në kete rast ështe zgjedhur kanali General por normalisht duhet të zgjidhet kanali i leksionit që i përket videos).
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Figura 23:Zgjidhet Stream.

Figura 24:Zgjidhet opsioni video si dhe jepet emri i videos që kemi bërë upload më parë. Më pas klikohet save.
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Figura 25:Tek tab-i përkatës studentët mund të zgjedhin videon përkatëse e cila do të fillojë të luhet në dritaren
e kanalit.

Figura 26: Në lidhje me regjistrimin e listës së studentëve që kanë marre pjesë në një takim online në Teams të
paktën për versionin ku është bazuar ky tutorial nuk ekziston ndonjë një opsion i vecantë për ta realizuar këtë,
por duhet të gjenden menyra të tjera. Një mënyre e mundëshme është ti bëhet Screenshot me toolsa të tjerë
listët së pjesëmarresve aktiv në një takim online. Lista e pjesëmarrësve shfaqet në dritaren “People” kur
klikohet opsioni “show participants” sic paraqitet në figurë.
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Për informacione të metejshme mund të konsultohen edhe materialet në vazhdim:
http://technology.olatheschools.com/microsoft/wp-content/uploads/sites/3/2020/01/MS-Teams-forEducators.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v2DorZg9m20 https://www.youtube.com/watch?v=Jqyg-PSP1AU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=Zl4DCKL0dgc&feature=emb_title

Shënim
Për shkak të ngarkesës që mund të krijohet gjatë përdorimi të platformës Teams (meqënëse në këtë kohë shumica
punojnë online) sygjerohet që të regjistrohen me zë leksionet e paraqitura me slide paraprakisht nga pedagogu
dhe të bëhen upload tek platoforma Teams ku studentët të kenë mundësi ti ndjekin. Më pas duhet të lihen orare të
caktuar me grupe studentësh ne formën e seminareve ku të diskutohen online me videokonference (mbase vetëm
audio) temat dhe të mund të behen pyetje nga ana e studentëve ne lidhje me leksionet e regjistruara me parë.
Për regjistrimin e prezantimit të Leksioneve mund të përdoret opsioni më sipër ose programe të tjerë të tipit
ScreenCast që të lejojne të regjistrosh prezantimet në Desktop. (psh për Ubuntu Linux një program i mirë është
Kazam).

Faqe 17

