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Çfarë është dhe për çfarë shërben ky udhëzues

Digjitalizimi  i procesit  edukativo-arsimor    ka    arritur   në   shumë   vende   në    një  shkallë  të 
lartë zhvillimi. Në Kosovë me shfaqjen  e  pandemisë  globale COVID-19 është  paraqitur  nevoja  
imediate për gjetjen e zgjidhjeve  dhe  tranformimin  nga  mësim i  zakonshëm në klasë  në mësim 
virtual. 

Në   kohën  kur po  shkruhet   ky   udhëzues,    platformat  e  lloj llojëshme për  video-konferenca  
janë dëshmuar si  komponente  kyçe  për  funksionim e bizneseve, shkollave, universiteteve, si dhe 
për nevoja personale,  përderisa  vetëdija për  përdorimin ne  tyre  është  çdo   herë  e mëshumë në 
rritje. Për shkak të  një  numri  relativisht të   madh   të   platfomave  ekzistuese   për  komunikime 
online, pa dyshim  që  ka edhe një lloj  konfuzioni  në mesin e   përdoruesve   të  mundshëm  rreth 
përparësive   dhe  mangësive, instalimit dhe përdorimit të tyre.

Për përdoruesit e  platformave virtuale, p.sh. në shkollat e Kosovës,  konfuzioni mund të jetë edhe 
më i madh për  shkak  të  kufizimeve gjuhësore, p.sh. në gjuhën angleze, të shumë mësimdhënësve  
dhe nxënësve si dhe për shkak që   shumica   e platformave virtuale  ose janë   me   pagesë  ose në 
versioni falas janë të  kufizuara  në  përdorim.  Sidoqoftë,  duke  i pasur parasysh  rrethanat  socio-
ekonomike në Kosovë dhe  me   qëllimin  që   të   ndihmojmë  sadopak në lehtësimin e përdorimit   
të  platformave  virtuale, mëposhtë  gjeni  një  listë  të  përzgjedhur  të  disa  prej tyre të dëshmuara 
si më  praktike  për   takime mes palëve  apo  për   ligjërata/trajnime  online,  e  të cilat kanë oferta   
të   përshtatshme  për versionin falas (pa pagesë).

1. ZOOM

Zoom, është një  platformë  komunikimi,  e cila shërben  për  organizimin   e  takimeve, ligjëratave 
virtuale, trajnimeve apo edhe konferencave me apo pa video dhe ofron shumë shërbime pa pagesë. 
Andaj, të gjitha  informatat në këtë udhëzim  korrespondojnë me platformën  Zoom,  opsionin  pa 
pagesë të cilin mund ta përdorni si në laptop, ashtu edhe në telefon apo paisje tjera të komunikimit.
 
Zoom funksionin në web  apo duke  e  shkarkuar  aplikacionin   i  cili  ka  këtë  ikonë        .      Kjo   
platformë është  e  qasshme  në paisjet  iOS  dhe në Android. Për  të  komunikuar  përmes  Zoom  
fillimisht duhet të klikoni në këtë ueb faqe: https://www.zoom.us/.
Hapi  i  radhës  është  të  hapni  një  llogari,   duke  klikuar  tek opsioni ,,Sign up, it’s free” ashtu siç 
është e paraqitur në figurën më poshtë.
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Më  pas,  ju  duhet   të   hapni  një  llogari.   Fillimisht  Zoom  do ju  këroj të hapni llogari përmes 
email-it zyrtar, ashtu  siç  shihet  në  figurën  poshtë.  Por ju mund të hapni llogari edhe  me email 
personale të Gmail-it duke  klikuar  tek  opsioni  ,,Sign in with Google”  apo thjesht  me  llogari të 
Facebook-ut,  duke klikuar tek Sign in with Facebook. Ju lutem shihni figurën si në vijim.

Pasi  të  keni  hapur   llogarinë  tuaj  përmes  Gmail-it,  ju  do të pranoi  një  email  nga  Zoom për  
të konfirmuar   dhe   aktivizuar   llogarinë. Ju  do të aktivizoni llogarinë e Zoom  duke  klikuar  tek 
opsioni ,,Activate your account”. Emaili në fjalë duket si në vijim:

Më pas,  Zoom  do  të  ju kërkoj të shënoni  datën  tuaj  të  lindjes,   ashtu siç është e paraqitur në 
figurën në vijim. Pasi të i jepni informatat e mëposhtme, vazhdoni tutje duke klikuar në ,,Continue”.



3

Në  momentin  që aktivizoni  llogarinë  tuaj,  ju mund të kyçeni  direkt në llogarinë e  sapo krijuar. 
Në raste  tjera,  kur  dëshironi   të  kyçeni  në  Zoom,  thjesht  hapni faqen https://zoom.us/ dhe 
vazhdoni me opsionin ,,Sign in”. Për të organizuar  një  takim  virtual klikoni në opsionin ,,Host a 
meeting”.

Më pas  Zoom do ju ofroj tri opsione se si të kyçeni, me video, pa  video, apo thjesht duke e ndarë 
ekranin me të tjerët, ashtu siç shihet në vijim.

Kur  klikoni në njërën nga opsionet e lartë cekura, do ju shfaqet  dritarja si më poshtë, dhe  për  të 
vazhduar  me organizimin e takimit   klikoni  tek  opsioni  ,,click  here”    dhe    pastaj ,,start  from 
your   browser” ose  mund të shkarkoni   aplikacionin  duke klikuar ,,download   and  run  Zoom”.
Cilindo opsion që klikoni takimi juaj do të filloj.

Të  keni  parasysh  se vetëm    organizatori/ja  e  takimit   kërkohet    që   të   hap    llogari, ndërsa
pjesëmarrësit  në  takim    mund   të    kyçen   përmes    vegëzës,    URL-së,  apo  kodeve  gjegjëse.
Organizatori/ja e takimit duhet  të    kopijoj   URL-në  e krijuar dhe  ta  ndaj atë me pjesëmarrësit.
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Përparësitë:

●       Në takim mund të marrin pjesë deri në 100 pjesëmarrës;

●       Zoom   mundëson   të   gjenerosh   listën   e   pjesëmarrësve.   Kjo është tejet e rëndëishme 
          veçanërisht   për  mësimdhënësit   që  dëshirojnë të detektojnë  se  kush  ka  marrë pjesë në 
          mësim/ligjërata. Të gjithë mund të krijojnë llogari në Zoom, pra nuk është e  nevojshme  të 
          jeni të punësuar apo të keni email të punës si p.sh. në rastin e platformës  BlueJeans;

●       Organizimi  i  testeve  online  është  shumë  më  i  lehtë  me  Zoom   sepse   kjo  platformë  
          ofron mundësinë e ,,Screen Sharing” përmes së cilës mund  të  shikojmë  se çfarë janë duke 
          bërë pjesëmarrësit në ekranin e tyre;

●       Pjesëmarrësit në takim mund të komunikojnë në çdo  kohë edhe  me  shkrim, ku  mund të 
         ndahen vegëza, apo të ofrohen sqarime të nevojshme gjatë prezantimeve/takimeve;

●       Takime pa limit kohor mes dy personave;

●       Ju mund të regjistroni, inçizoni, takimin tuaj dhe  ta  ruani atë për përdorim të mëtutjeshëm;

●       Zoom  ofron mundësinë  që  ju të  njoftoheni  kur  pjesëmarrësit  hynë apo dalin nga takimi  
         virtual.

Mangësitë:

●       Zoom pa pagesë mund të përdoret vetëm për 40 minuta gjatë bisedave grupore;

●       Për organizimin   e   takimeve  apo   konferencave  të mëdha,  në  të cilat  marrin  pjesë deri 
          më 500 pjesëmarrës, duhet paguar për përdorimin e platformës në fjalë.
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2. GOOGLE HANGOUTS

Google hangouts është  aplikacioni  për  komunikim i  zhvilluar  nga  Google dhe i prezantuar për 
herë të parë më 2013. Nëse  keni llogari në Gmail, kjo   automatikisht  nënkupton  se  ju  mund të 
përdorni Google Hangout si   aplikacion   për  komunikim   përmes  mesazheve, telefonatave  apo 
 edhe për ligjërata/trajnime online me video-kamerë pa pagesë.

Nëse ende nuk keni llogari të Gmail për të hapur atë duhet ndjekur hapat si në vijim:

Për t’u   regjistruar  në  Gmail, krijoni  një  llogari  në  Google.  Ju   mund   të  përdorni  emërin  e 
përdoruesit  dhe   fjalëkalimin    për   t‘u  futur   në   Gmail   dhe  produkte  të  tjera të  Google  si  
YouTube,  Google Play dhe Google Drive.

       a)        Shkoni në faqen e krijimit të Llogarisë Google duke klikuar:
                  https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifwebSignIn
                  &amp;flowEntry=SignUp;

       b)        Ndiqni  hapat në ekran për të krijaur llogarinë tuaj. Për të kaluar në faqet e tjera klikoni 
                  ,,Next” në  fund të faqës pasi të keni plotësuar fushat e kërkuara;

       c)        Përdorni llogarinë që keni krijuar për të hyrë në Gmail.

Pasi  keni  krijuar  llogarinë në Google mes të  tjerash   tashmë   keni qasje  në  Gmail dhe Google
Hangout.  Për ti parë të  gjitha aplikacionet e ofruara klikoni mbi shenjën në anën e djathtë anash. 
Në    mesin    e  këtyre aplikacioneve  të ofruara     është     edhe    Google   Hangouts    të    cilën

mund ta identifikoni përmes ikonës           .
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Si të hapni Google Hangouts?

Për të filluar një sesion në Google Hangout, thjesht hapni këtë faqe: https://hangouts.google.com.
Për të krijuar ngjarje (,,event”) apo takime ju duhet të posedoni një llogari në Gmail.
Një  tjetër mundësi për të hapur apliakcionin është drajtëpërsëdrejti përmes shtyllës (,,sidebar”) në 
anën e djathtë afër shenjës së pikëpyetes të Gmail  duke  klikuar  Google hangouts në mes të listës  
edhe të aplikacioneve të tjera që ju ofrohen.

Për më shumë, ju mund të shkarkoni  dhe  ruani  aplikacionin Google Hangouts  edhe  në paisjen tuaj iOS 

apo Android. Kjo ju mundëson fleksibilitet për kyçje edhe më të lehtë në çdo kohë.

Për të filluar  një  takim  më  video-kamerë  thjesht  klikoni  mbi shenjën e kamerës (,,Video Call”). 
Procedura është e  njëjtë edhe për   thirrje  pa   video-kamerë  apo  për  mesazhe.  Pasi  keni hapur 
Google Hangout, monitori juaj do të duket kështu.
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Nëse  klikoni  mbi ,,Video call”,  automatikisht do  të  filloj  takimi  meqë  rast  ju   mund  të  ftoni 
pjesëmarrësit e tjerë duke i shkruar email adresën  e  tyre  në  fushën   përkatëse   (shih figurën më 
poshtë) apo  duke  e ndarë vegzën dhe duke klikuar mbi ,,Copy link to share”.

Përparësitë:

●         Falas për të gjitha përdoruesit me llogari të Google;

●          Aplikacion edhe për telefon në iOS dhe Android;

●          Shumë e lehtë, praktike, për përdorim;

●          Mundëson edhe prezantime përmes ,,screen sharing” apo ndarjen e ekranit me  personat e 
            tjerë, gjë që e lehtëson sidomos mësimdhënien;

●          Mund të krijoni ngjarjen (,,event”)  dhe  të  ftoni  pjesëmarrësit  paraprakisht,  madje edhe
            duke krijuar atë në ,,Google Calendar”,  apo  edhe  mund  t’i  ftoni  pjesëmarrësit  duke ua
             përcjellur vegëzën, duke klikuar në ,,Copy link to share”;

●          Nuk ka limit kohor për kohëzgjatjen e takimit.
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Mangësitë:

●         Në versionin falas, maksimumi   i  pjesëmarrësve  në  një  ligjëratë,  takim etj. (,,event”) me 
            video-kamerë është 25 persona;

●         Përderisa  Google   Hangout  ju   mundësoni   ,,screen sharing”    kjo  vlen  vetëm  për  një  
            person   në  të  njëjtën  kohë.  (Zoom p.shmundëson   këtë për më shumë  se   një   person 
            njëkohësisht);

●         Google hangout nuk e ka opsionin e inçizimit të takimit.

Përveç Goole Hangouts, nëse jeni  përdorues i ,,Gsuite” i ofruar me  pagesë,  Google  ofron  edhe 
opsionin Google Meet. Pra, Google Hangouts mund t’i  qase t kushdo  që ka llogari   personale në 
Google (Gmail). Mirëpo, nëse ju apo  institucioni juaj  ka   parapaguar G-Suite  të  Google  atëherë 
automatikisht nënkupton se ju mund të përdorni Google Meet në vend të Google Hangouts  i  cili 
është aplikacion  më i avansuar për komunikim.
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3. SKYPE

Skype është një nga platformat    më   të   njohura   dhë  më të   hershëme sa i përket komunikimit
online përmes thirrjeve dhe/apo  komunikimit   edhe me  video.   Skype   është lansuar   për  herë
të parë në vitin 2003 nga Microsoft dhe më së shumti gjenë përdorim për nevoja private.

Pse Skype?

Skype mund   të   jetë   po   ashtu   zgjidhje   praktike   për   video-thirrjet  me  ekipin tuaj apo për
mësim/ligjërata online   meqenëse versioni   falas   (,,free”)   mundëson   video-thirrje  deri  në  50
persona. Meqenëse   shumica   e klasëve   në   shkolla   fillore   apo   të   mesme   nuk   e tejkalojnë
numrin e   nxënësve  mbi 50,  Skype  do  të  ishte  një  zgjidhje   praktike,  duke  konsideruar  edhe
numrin e madh të përdoruesve, popullaritetin.

Si të regjistroheni (,,Sign up”)?

Nëse nuk keni llogari, procesi i regjsitrimit është i ngjashëm  me  platofrmat e tjera. Vizitoni  faqen 
zyrtare të Skype https://www.skype.com/en/ dhe në të zgjidhni opsionin
,,New to Skype? Sign up”
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Pasi të klikoni në ,,Sign up’’:

a)      Do të drejtoheni tek nje faqe tjeter ku do  duhet  të  shtoni  të  dhënat   tuaj   duke filluar nga 
         numri i telefonit apo emaili;

b)      Pasi klikoni ,,Next” caktoni fjalëkalimin tuajt (,,Create a password”);

c)      Më pas, do ju kërkohen të dhëna si emëri, mbiemëri dhe data e lindjes;

d)      Më pas, do ju kërkohet verifikimi i numrit tuaj të telefonit përmes kodit të dërguar si SMS në 
         telefonin tuaj;

e)      Pasi shtoni kodin e pranuar përmes SMS në hapësirën përkatëse, ju tashmë keni një llogari në
         Skype. 
         
Si mund të përdoret Skype?

Skype   mund    të    përdoret    direkt   nga   faqja    e    aplikacionit   në   internet  përmes vegzës:
https://www.skype.com/en/ apo duke e instaluar atë si aplikacion në paisjen tuaj.

Siç mund të shihni nga figura,  janë  disa  opsione të cilat mund ti ushtroni direkt në faqën e Skype. 
E para është biseda me njerëzit e tjerë përmes ,,Chat now” e  cila  automatikisht  ju  kërkon   që të 
kyçeni përmes llogarisë tuaj personale që tashmë duhet ta keni të krijuar. Opsioni më i rëndësishëm 
është   krijimi   i   një   ngjarje (,,event”) / takimi  online  përmes  klikimitnë  anën  e  djathtë  lartë 
,,Host a meeting” meqë rast do ju shfaqet faqja si mëposhtë:
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Kjo  nënkupton  se  ju   mund   të   krijoni   ngjarjen / takimin   pa  pasur  nevojë të kyçeni përmes
emailit apo llogarisë personale, pa pasur nevojë të instaloni Skype në paisjen tuaj dhe pa limit kohor. 
Për   të    krijuaj     ngjarjen / takimin   thjesht   klikoni   mbi   ,,Create  a free meeting”   dhe   nëse
dëshrinoni   edhe   të   caktoni  emërin  e  takimit,   mund  ta bëni këtë duke shkruar mbi hapësirën
,,Meet now”.
Kjo automatikisht do të gjenerojë një vegëz  të  takimit  të  cilën mund  ta  kopjoni  dhe dërgoni tek 
pjesëmarrësit  e  tjerë,  duke klikuar në ,,Copy link”   dhe/apo  dërgimit të  vegzës   përmes  postës 
elektronike, emailit.. Ndërsa për të filluar takimin  klikoni  mbi ,,Start call” dhe më pas vazhdoni pa 
pasur nevojë të jipni emailin tuaj (,,Join as Guest”), apo krijoni llogarinë tuaj ose kyçuni përmes asaj 
ekzistuese ,,Sign in or Create”.

Si të instaloni Skype?

Për të instaluar Skype në kompjuterin tuaj klikoni në: https://www.skype.com/en/ dhe më
pas zgjedh opsionin ,,Download Skype” dhe më pas ,,Skype for Desktop”. Kjo automatiksisht 
fillon procesin e shkarkimit në kompjuterin tuaj. Pasi procesi i shkarkimit (,,downloading”) është 
realizuar me sukses:
     a)     Klikoni dy herë mbi programin tashmë të shkarkuar dhe ruajtur në kompjuterin tuaj.
             Kliko    ,,Download for Windows”    (nëse   jeni    përdorues   i   sistemit  Windows)   apo
             ,,Download  for  Mac”   (nëse  jeni  përdorues  i  paisjes Mac) në faqën e Skype dhe ndiqni
             hapat e kërkuar për të vazhduar me procesin e instalimit;

     b)     Hapni aplikacionin Skype dhe regjistrohuni me emërin dhe fjalëkalimin tuaj.
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Pasi  keni   hapur  aplikacionin në paisjen tuaj, shumë shpejt do të mund të mësoni shrytëzimin e të 
gjitha  mundësive  brenda  Skype.  Për  fillim  është  e -rëndësishme të familjarizoheni më këto katër 
opsione:

Siç shihet nga figura, nëse opsioni ,,Chats” ose ,,Calls” është i klikuar kjo ju ofron mundësinë për të 
filluar komunikimin me të tjerët qoftë përmes video-takimeve (,,Meet now”) apo përmes mesazheve 
(,,Chat now”).   Ndërsa   opsioni   ,,Contacts”   shërben   për   të   shtuar   kontakte   të   reja dhe ai
 ,,Notifications” për njoftimet.

Po  ashtu  si  shumica   e  platformave   për   telekomunikim   edhe   Skype  mund të shkarkohet në
telefonin tuaj mobil si në paisjet Android ashtu edhe në ato iOS.
Përveç   versionit   falas,  Skype  ka  opsione  të   zgjeruara   për pakot me pagesë për  biznese duke
ju mundësuar  deri  në  250  pjesëmarrës  në  takime  dhe  integrimi  të  paketës Office si dhe siguri
më të lartë.
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KRAHASIMI I DISA APLIKACIONEVE

Platformat (versionet pa pagesë) dhe
disa prej opsioneve

Numri i lejuar i pjesëmarrësve 

Limiti kohor 

Opsioni i ndarjes së ekranit me
pjesëmarrësit (,,screen sharing”)

Inçizimi itakimit

Google 
Hangout

Zoom Skype

25                     100                      50

Po                     Po                     Po

Jo                     Po                     Po

Nuk ka            40 minuta               Nuk ka
 

  Qendra për Kurajo Politike (CPC) është anëtare e Koalicionit për Integritet  dhe  Transparencë    në   
Universitet – KITU, 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  CPC dhe nuk  paraqesin medoemos  pikëpamjet e Fondacionit.

 

 
 
 

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. 


