Udhëzim i detajuar për
Google Classroom

disa shpjegime për një nga platformat
virtuale të mësimit që njihet si Google
Classroom.
Përdorimi sistematik i platformave online
për mësim siç është Google Classroom do të
garantonte mësim sistematik dhe do të
kërkonte përkushtim më të madh nga
mësuesit që të angazhohen në baza ditore në
zhvillimin

e

mendimit

kritik

dhe

përgjegjësisë tek nxënësit, si dhe qasje në
informacione të përditësuara për lëndët që i

Qëllimi i doracakut

ligjërojnë.
Përdorimi sistematik i platformave online

Me anë të këtij doracaku CPC synon të

për

lehtësoj dhe avokoj për përdorimin e veglave

nxënësit/studentët kosovarë të jenë një hap

online të mësimit hap pas hapi duke

më afër me ata të vendeve të zhvilluara edhe

kontribouar

pas tejkalimit të izolimit aktual për shkak të

kështu

në

integrimin

e

komunikimit virtual si pjesë themelore e

mësim

do

të

siguronte

që

pandemisë.

procesit edukativo-arsimor në plan afatgjatë.

Struktura


Marrë parasysh nivelin e ulët të digjitalizimit
në shkollat e Kosovës, njohuritë e kufizuara
për përdorimin e veglave online për qëllime

I. Çfarë është Google Classroom


edukativo-arsimore, njohuritë e kufizuara të

II. Krijimi i llogarisë


gjuhës

III. Si të krijoni një klasë virtuale në Google

angelze

të

shumë

nxënësve,

studentëve dhe profesorëve si dhe mungesën

Classroom si mësimdhënës 


e udhëzimeve në gjuhën shqipe që janë të

IV. Anëtarësimi në një klasë virtuale dhe

qarta e lehtë të lexueshme CPC ka

përdorimi

përgatitur këtë doracak, në të cilin ofrohen

nxënësit/studentët
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i

Google

Classroom

për

I. Çfarë është Google Classroom

Google Classroom është një nga platformat

Për përdoruesit e Google, mirëpo edhe për

më

mundëson

ata që deri më tani nuk kanë pasur rastin të

mësimdhënësve të krijojnë klasë virtuale për

familjarizohen me të, Google Classroom

të komunikuar në mënyrë të lehtë dhe

mund të jetë përvoja ideale për të ngritur

efikase

cilësinë e mësimdhënies dhe komunikimit

të

njohura

me

që

iu

studentët/nxënësit

e

tyre.

Përparësia e Google Classroom është që

mësimdhënës-nxënës/student.

shfrytëzon edhe aplikacionet e tjera të
Google si p.sh Google Drive, në të cilën

Google

Classroom

është

dizajnuar

në

ruhen të gjitha materialet dhe mund të

mënyrë të thjeshtë dhe duke iu përshtatur

editohen me përdorimin e Google Docs apo

nevojave dhe mënyrës së operuarit të

Google Sheets.

mësimdhënësve dhe nxënësve/studentëve.

Çfarë mund të bëni me Google Classroom?

Ndër të tjera, këto janë disa nga përparsitë

⦁

Përmes Google Classroom ju i shmangni

dhe veprimet të cilat mund të i realizoni

format e komunikimit joformal për çfarëdo

përmes përdorimit të Google Classroom:



lloj njoftimi. Sapo të postoni ndonjë
njoftim etj. nxënësit/studentët njoftohen

⦁

Ruajtja e materialeve të cilat postohen në

edhe përmes emailit të tyre. Një përparësi

Google Classrom, p.sh. detyra që ua caktoni

është

nxënësve/studentëve tuaj apo shpërndarja e

nxënës/studentë të caktuar të i pranojnë

materialeve shtesë. Kjo ju lehtëson shumë

njoftimet e juaja, p. sh. në rast se keni

punën dhe në të njejtën kohë i mban të

njoftime specifike për nxënësit/studentët e

angazhuar nxënësit/studentët tuaj;

caktuar e jo për gjithë klasën;
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që

ju

mund

të

përzgjedhni

Në këtë rast, edhe studentët e juaj duhet të

Një nga aktivitetet kryesore të juaja si

⦁

caktimi,

kenë domenin e njejtë me juve në mënyrë që

korigjimi dhe komentimi i detyrave për

të mund të anëtarësohen (pra, p. sh.:

nxënësit/studentët. Google Classroom ju

studenti@uni-pr.edu). Mirëpo kjo nuk i

lejon që të krijoni detyra (,,assignments”),

kufizon

kuize,

nxënësit/studentët të cilët nuk janë të

mësimdhënës

është

padyshim

detyra shtëpie apo materiale për

diskutim

dhe

të

caktoni

kohën

mësimdhënësit

apo

pajisur me email zyrtar të institucionit ku

në

dispozicion për përgjigjje, pikët për vlerësim

vijojnë

etj.

detyrën,

mësimdhënës mund të përdorni Google

nxënësit/studentët pranojnë emailin dhe e

Classroom përmes email tuaj personal (p.

kanë mundësinë që drejtëpërsëdrejti në

sh.: filan.fisteku@gmail.com), dhe studentët

Google Classroom të dorëzojnë detyra

mund të qasen, kyçen duke përdorur po

përmes opsionit ,,turn in”;



ashtu

Sapo

të

postoni

mësimet/studimet.

emailin

e

tyre

Ju

personal

si

(p.sh.:

dushk.gogla@gmail.com).

⦁

Nxënësit/studentët kanë mundësinë po

ashtu të jenë interaktiv përmes komentimit

⦁

në postime, detyra apo të dërgojnë emaila

Shkruani adresën classroom.google.com

në ,,browserin” tuaj (p.sh. Chrome, Safari

njëri tjetrit.




Internet Explorer, Firefox, Microsoft Edge);

II. Krijimi i llogarisë


Ngjashëm me apliakcionet e tjera të Google,
për të përdorur Google Classroom ju duhet
⦁

të keni llogari të Google. Sigurisht, Google

të faqes;

Classroom funksionon në mënyrë më
efektive, nëse keni email të institucionit
arsimor

me

domenin

përkatës

Klikoni në butonin

(p.sh.

uni-pr.edu). 
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në mes

⦁

Krijoni llogarinë në Google duke klikuar në linkun ,,Create Account”. Futni të dhënat e

kërkuara dhe kujdesuni që e keni memorizuar dhe/apo ruajtur emërin e përdoruesit
(,,username”) dhe fjalëkalimin (,,password”). Keni parasysh që fjalëkalimi duhet të jetë të
paktën 8 karaktere dhe duhet të përmbajë shkronja, numra dhe simbole (p.sh. Test15@#7);


⦁
⦁

Pas plotësimit të të dhënave, vazhdoni duke klikuar butonin ,,Next”;


Pas kalimit të hapit të parë do të ju kërkohet të futni numrin tuaj të telefonit për të

verifikuar llogarinë meqë rast ju vie një SMS në telefon me kodin të cilën duhet ta shtoni në
pjesën përkatëse;



⦁

Në faqen e ardhshme, do të ju kërkohet që të shtoni edhe datën tuaj të lindjes dhe gjininë.

Së fundi duhet të pranoni kushtet e Google përmes klikimit ,,Agree” në fund të faqës. 
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Duke vepruar sipas hapave të lartëcekur ju tashmë keni krijuar llogarinë tuaj në
Google Classroom.



Faqja e rradhës duket kështu: 




Për të vazhduar, klikoni në ,,Continue”. 
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III. Si të krijoni një klasë
virtuale në Google
Classroom si mësimdhënës

klikuar tek simboli ,,+” në pjesën e sipërme

Pas kyçjes në Google Classroom, do të ju

Përderisa opsioni i parë është i vlefshëm për

paraqitet figura e mëposhtme, ku ju

studentë, opsioni i dytë ,,Create class” ju

kërkohet të zgjidhni rolin tuaj. Nëse jeni

ofron mundësinë që si mësimdhënës të

mësimdhënës,

krijoni një klasë në Google Classroom. 


zgjidhni

rolin

,,I’m

Pas përzgjedhjës së rolit tuaj, pasi të keni
në anën e djathtë, do ju paraqiten dy
opsione: ,,Join class” dhe ,,Create class”.

a

teacher” ndërsa nëse jeni nxënës/student
zgjidhni rolin ,,I am student” duke klikuar

F

mbi figurën gjegjëse.

Futni të dhënat e klasës. Në rastin tuaj me
rëndësi është emëri i klasës ,,Class name” ,
p.sh. Gjuhë Shqipe - Klasa e shtatë. Pas
plotësimit, klikoni krijo ,,Create” në fund. 

Pas përzgjedhjës së rolit tuaj, pasi të keni
klikuar tek simboli ,,+” në pjesën e sipërme
në anën e djathtë, do ju paraqiten dy
opsione: ,,Join class” dhe ,,Create class”.
Përderisa opsioni i parë është i vlefshëm për
studentë, opsioni i dytë ,,Create class” ju
ofron mundësinë që si mësimdhënës të
krijoni një klasë në Google Classroom.
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Faqja që ju shfaqet do të duket kështu:

Në

këtë

fazë,

jepini

vetës

kohë

për

të

Çfarë

u

secila

pjesë

e

meny-së.

Në

këtë

mund

të

realizoni

tutje? 



familjarizuar më aplikacionin duke shfletuar
tek

f unksione

fazë,
Siç mund të shihni në shikim të parë, Klasa

jepini vetës kohë për të u familjarizuar më

e juaj virtuale përbëhet nga 4 meny kryesore:

aplikacionin duke shfletuar tek secila pjesë e

,,Stream”;

meny-së.

,,Grades”.

,,Classwork”;
Le

të

shohim

shërbejnë secila prej tyre. 
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,,People”,
se

për

çfarë

,,Stream” (shih figurën më lartë)
Në pjesën e parë (,,Stream”), ju mund të komunikoni me klasën (,,Communicate with your
class here”), duke krijuar detyra apo duke postuar njoftime (,,Create and schedule
announcments”) si dhe duke u përgjigjur në postimet e studentëve (,,Respond to student
posts”). Për të filluar me postimin tuaj të parë klikoni mbi ,,Share something with your
class”. Në momentin që klikoni do të shihni se faqja ndryshon pamjen në figurën si
mëposhtë:

Përveç tekstit, njoftimit tuaj mund ti shtoni edhe një ,,attachment” apo ,,file” si p.sh.
dokument, link, video të Youtube apo material nga google drive duke klikuar mbi butonin
,,Add”. 
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Tek pjesa ku shihet ,,All students” ju

Siç mund të shihni, kjo faqe është e

mund të zgjidhni që postimin ta shohin të

destinuar për të caktuar detyra për klasën

gjithë

apo

tuaj (,,Assign work to your class here”).

nxënës/studentë të caktuar të cilët mund ti

Kjo përfshin përveç tjerash, krijimin e

zgjedhni nga lista që ju shfaqet. Në fund

detyrave

klikoni mbi butonin ,,Post” që të publikoni

materialeve dhe temave në njësi mësimore

materialin, i cili aktivizohet sapo të shkruani

apo module. 



nxënësit/studentët,

dhe

pyetjeve;

organizimin

e

diçka në fushën përkatëse.


Për të filluar punën operacionale, filloni

 


Në pjesën e sipërme majtas, gjindet kodi i

duke klikuar në butonin 


klasës (,,Class code”) i cili është i ndryshëm

meqë rast do të ju paraqitën këto opsione:

për çdo klasë dhe gjenerohet automatikisht.
Këtë

kod

mund

ta

shpërndani

tek

nxënësit/studentët në mënyrë që ata të
identifikojne, gjejnë, dhe bëhen pjesë e
klasës virtuale. 


Përveç kësaj, këtu mund të ndryshoni edhe
pamjen e klasës (ngjyrën, fotografinë) duke
klikuar tek ,,Select theme” ose ,,Upload
photo”. 


Menyja ,,Classwork” (detyrat e klasës)


Nëse klikoni tek ,,Classwork”, rezultati do
të jetë si mëposhtë. 


⦁

Detyrë (,,Assignment”); 


⦁

Kuiz (,,Quiz Assignment”); 


⦁

Pyetje (,,Questions”); 


⦁

Material (,,Material”);


⦁

Tema apo njësi mësimore (,,Topic”);


⦁

Po ashtu, nëse keni ndonjë klasë tjetër ju

mund të ripërdorni detyra nga klasë tjera
përmes opsionit ,,Reuse post”.
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Le të shohim një shembuj të krijimit të një detyre: 


Pasi keni klikuar mbi ,,Create > Assignment”, do ju shfaqet faqja si mëposhtë:

Për të caktuar titullin e detyrës klikoni
nën ,,Title” ndërsa në fushën në pjesën e
poshtme mund të jepni udhëzimet për
përfundimin e detyrës, mirëpo kjo është
opsionale, ,,Instructions (optional)”;



Në anën e djathtë tek pjesa ,,For” mund
të zgjedhni nëse detyra vlen për të gjithë
studentët apo vetëm për studentë të caktuar
,,All students” apo vetëm për ata/o që i
keni përzgjedh;



Ngjashëm me postimet, edhe këtu mund
të shtoni dokumente (,,files”), vegëza,, video
apo të krijoni Google Docs, Google Sheets,
Google forms etj. duke klikuar mbi
,,+Create”. 



Nëse dëshironi që detyra të vlerësohet
me pikë, ju mund të përdorni opsionin
,,Points” dhe në mënyrë manuale të
vendosni se me sa pikë do e vlerësoni
detyrën. Nëse nuk dëshironi që detyra të 





⦁

⦁

⦁

⦁
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vlerësohet me pikë zgjedh opsionin ,,Ungraded" i cili ju shfaqet pasi keni klikuar tek
,,Points”;



⦁

Pas kësaj ju mund të caktoni kohën e fundit se kur studentët mund të dorezojnë detyrat

duke klikuar tek pjesa ,,D ue” dhe duke caktuar datën dhe orën;



⦁

Ju mund të përzgjidhni nëse doni ta fusni detyrën si pjesë e një temë të caktuar ,,Topic”

nesë ka;



⦁

Në fund klikoni tek pjesa ,,Assign” meqë rast studentët do të njoftohet përmes emailit

për detyrën e re.




Detyra do të duket kështu:
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Në pamje të parë mund të shihni se sa nga
studentët e kanë dorëzuar detyrën ,,Turned
in” dhe sa prej tyne ende nuk e kanë bërë
këtë nga totali i nxënësve/studentëve
,,Assigned”. Për të parë detyrën e dorëzuar
klikoni mbi ,,View assignment”.

Të gjitha materialet të cilat ndahen më
studentët ruhen automatikisht në Google
Drive të klasës siç mund të shihet në anën e
djathtë në figurën e radhës. Perveç Google
Drive, ju mund edhe të krijoni
ngjarje/takime në Kalendar të Google
(,,Google Calendar”) i cili shërben vetëm
për klasën tuaj. 


Nëse klikoni në butonin ,,Class Drive folder”, do të ridrejtoheni tek Google Drive ku mund
edhe të shtoni materiale direkt tek sektori ,,Drop files here”.
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Menyja ,,People” - Si të shtoni studentët në klasën virtuale? 



Për të shtuar studentët, mirëpo edhe për t’i parë studentët si listë kur ata të jenë bërë pjesë e
klasës, klikoni tek mënyja ,,People” në pjesën e sipërme. Faqja do të duket si mëposht:

Keni parasysh që përveç nxënësve, ju mund

Ndërsa mesazhi ,,Invite students or give

të shtoni edhe mësimdhënës të tjerë, tek

them the class code mqeymdr” literalisht do

pjesa ,,Teachers” duke klikuar në 


të thotë ,,Ftoni nxënësit tuaj ose jepu atyre

butonin

kodin e klasës”.



.

Për të shtuar studentët, sigurohuni që të

⦁

gjithë kanë llogari të Google, pasi emailat e

tyre

tjerë nuk pranohen. Për të ftuar studentët

përkatës tek seksioni

ekzistojnë dy mënyra: 



duke

Mundësia e dytë është përmes shtimit të
duke

klikuar

shtuar

në

butonin

butonin

,,Students” dhe

manualisht

email-at

e

studentëve që dëshironi ti bëni pjesë të
⦁

Ftoni studentët përmes kodit të klasës

(,,class

code”),

i

cili

klasës virtuale. 



gjenerohet

automatikisht. Në shembullin tonë këtu,

Për shkak të fleksibilitetit, rekomandohet

kodi i klasës është ,,mqeymdr”. 



opsioni i parë, ftimi i studentëve përmes
kodit të klasës.
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Mënyja ,,Grades” - Notat


Së fundmi faqja ,,Grades” ju mundëson që të shihni në një vend të gjitha detyrat e dorëzuara
të studentëve dhe t’i vlerësoni ato me pikët apo notat përkatëse. Pra kjo faqe është e lidhur
ngushtë me atë paraprakën ,,Classwork” dhe pas krijimit të nje detyre për studentët, ajo
automatikisht do të figurojë tek ,,Grades”.

IV. Anëtarësimi në një klasë
virtuale dhe përdorimi i Google
Classroom për nxënësit/studentët


Pasi jeni qasur, kyçur, me llogarinë tuaj në
www.classroom.google.com siguroheni se e
keni zgjedhur rolin tuaj si student.
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Klikoni tek ,,+” në pjesën e sipërme në anën
e djathtë, për ti’u bashkuar një klasë në
Google Classroom. 


Shtoni kodin të cilin e keni marrë nga
mësimdhënësi juaj dhe klikoni ,,Join”.

Përveç anëtarësimit përmes kodit nga mësimdhënësi juaj, ju mund të anëtarësoheni edhe
përmes pranimit të ftesës nga mësimdhënësi përmes emailit tuaj. Emaili në titull (,,subject”)
shkruan <Class Inivitation : “ <Emri i klasës>”. Klikoni “JOIN” për të pranuar ftesën. 
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Pasi të jeni bërë pjesë e klasës, si studentë do

Menyja

të keni pothuajse të njejtën pamje sikur

identike në dukje me sqarimet më lartë dhe

mësimdhënësi i klasës. Sidoqoftë, siç mund

sqarimet

të vërëni tek menyja në pjesën e sipërme ju

nxënësit/studentët. Le të shohim menynë

shfaqet tri meny në vend të katër (,,Stream”,

,,Classwork”, ku ju duhet si nxënës/student

,,Classwork”, ,,People”). Pra, mos shfaqja e

të dorezoni detyrat e përcaktuara nga

menysë

mësimdhënësi juaj.



së

notave

(,,Grades”)

është

,,Stream”
e

dhe

njejta

,,People”

vlejnë

edhe

është
për

plotësisht logjike duke marrë parasysh që
vetëm mësimdhënësi bën vlerësimin e punës

Në rastin tonë, pas krijimit të detyrës si në

së nxënësve/studentëve.

shembullin më lartë, studenti/ nxënësi do të
ketë p.sh. këtë pamje:  


Pasi të keni klikuar mbi ,,View assignment” - shihni detyrën do të keni këtë pamje:
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⦁

Nëse keni ndonjë pyetje, paqartësi apo

⦁

Për të dorezuar detyrën tuaj klikoni mbi

çfarëdo komenti për detyrën, ju mund të

,,+Add or create” meqë rast ju mund të

komentoni tek postimi apo në anën e

shkarkoni

djathtë nëse preferoni që komenti juaj të jetë

(kompjuteri, tableti, apo telefoni) juaj apo

privat ,,Private comments”, të mos shihet

të krijoni dokument të ri qoftë Google

nga nxënësit/studentët e tjerë;

Docs, Slices, Forms etj. Në fund klikoni
,,Mark

as

dokumentin

done”

dhe

nga

paisja

automatikisht

mësimdhënësi do të njoftohet se ju e keni
dorëzuar detyrën .

Për çfarëdo pyetje, paqartësi apo nevoje për asistencë
përkitazi me këtë broshurë mund të na kontaktoni
përmes: info@cpc-ks.org apo  

+383 49 100 350.
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Qendra

për

Integritet

Kurajo

dhe

Politike

Transparencë

(CPC)
në

është

Universitet

anëtare
–

e

Koalicionit

KITU,

për

mbështeturnga

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS. Ky hulumtim është
pjesë e programit te KITU-së. Pikëpamjet e shprehura në këtë hulumtim
janë

të

OJQ-së

Fondacionit.


CPC

dhe

nuk

paraqesin

medoemos

pikëpamjet

e

