Microsoft Teams për edukim

Mëso më shumë rreth TEAMS

Udhëzues i shpejtë
Hera e parë në Microsoft Teams për edukim? Merr njohuritë bazë përmes këtij udhëzuesi

Aktivitetet në Microsoft Teams
Përdori këta butona për të kaluar midis
qendrës informuese të aktiviteteve,
bisedës, Teams, detyrave, kalendarit dhe
skedarëve.

Fillo një bisedë

Përdor kutinë e komandës

Menaxho parametrat e profilit

Hap një bashkëbisedim tek e tek ose në
grup.

Kërko për njësi ose njerëz, ndërmerr
veprime të shpejta dhe hap aplikacione.

Ndrysho parametrat e aplikacionit, ndrysho
fotografinë ose shkarko aplikacionin për
celular.

Bashkoju ose krijo një grup
Gjej skuadrën që po kërkon, bashkohu me
anë të një kodi ose bëj një tënden.

Menaxho skuadrën tënde
Shfaq dhe organizo grupet
Kliko për të parë grupet e tua. Tërhiq
ikonat e grupeve për t'i renditur sërish.

Gjej aplikacione personale
Kliko për të gjetur dhe për të menaxhuar
aplikacionet e tua personale.

Shto ose hiq anëtarë, krijo një kanal të ri
ose merr një lidhje për grupin.

Shfaq skuadrën tënde
Kliko për të hapur skuadrën e klasës ose të
personelit.

Çfarë është një grup?

Shto aplikacione
Hap aplikacionin për të shfletuar apo
kërkuar aplikacionet që mund të shtosh te
Teams.

Mund të krijosh ose t'i bashkohesh një
grupi për të bashkëpunuar me një grup të
caktuar njerëzish. Bëj bashkëbisedime,
ndaj skedarë dhe përdor mjete të
përbashkëta me grupin - të gjitha në një
vend të vetëm. Ky grup mund të përbëhet
nga një klasë studentësh dhe mësues, një
grup personeli dhe mësuesish që
bashkëpunojnë për një temë, ose një
grup për një klub studentësh ose të tjerë
jashtë programit.
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Orët e mësimit
Orët e mësimit ofrojnë mundësi të veçanta për mësimdhënien dhe të mësuarit.
Shto kanale dhe menaxho grupin tënd
Mund të ndryshosh grupe, të shtosh anëtarë në
grupin e klasës si dhe të shtosh kanale.

Hap "Detyrat" dhe "Vlerësimet"
Detyrat u mundësojnë mësuesve të krijojnë dhe të shpërndajnë detyra. Studentët mund të kryejnë dhe të
dorëzojnë detyrat e tyre pa u larguar nga aplikacioni. Mësuesit mund të përdorin skedën "Vlerësimet" për të
dhënë komentet për detyrat dhe të monitorojnë ecurinë e studentëve. Edhe studentët mund ta shohin ecurinë e
tyre.

Shto skeda

Çdo grup ka kanale
Kliko njërin prej tyre për të parë skedarët dhe
bisedat lidhur me temën, njësinë e lëndës ose
javën në vazhdim. Mund të kesh edhe kanale
private për projektet në grup!
Çdo grup vjen me kanalin "Të përgjithshme".
Hap parametrat e kanalit për të shtuar kanale
të reja, për të menaxhuar njoftimet dhe
parametrat e tjera.

Eksploro dhe fikso aplikacione, vegla,
dokumente e të tjera, për të pasuruar lëndën
tënde. Po shtojmë gjithnjë e më shumë skeda
specifike për edukimin. Eja të kontrollosh herë
pas here.

Ndaj skedarët
Lërini anëtarët e klasës të shfaqin një skedar
ose të punojnë me të së bashku.

Fillo një diskutim me klasën
Shkruaje dhe formatoje këtu mesazhin dhe
njoftimet e tua. Shto një skedar, emoji, GIF
ose ngjitëse për më shumë gjallëri!

Formato mesazhin tënd
Shto një subjekt, formato tekstin, konverto
mesazhin në një njoftim, publiko përgjatë
grupeve të shumëfishta ose kontrollo se
kush mund të përgjigjet e më shumë.

Shto më shumë opsione mesazhesh
Kliko këtu për të shtuar funksionalitete të reja
të mesazheve si anketat, lavdërimet e të tjera,
për të pasuruar diskutimin në klasë.
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Planifiko një takim me grupin ose klasën tënde
Jep mësime, organizo takime bashkëpunimi të personelit ose trajnime përmes takimeve online

Kliko Tako tani në fushën ku shkruan mesazhin për të filluar një takim
në një kanal. (Nëse klikon Përgjigju, e më pas Tako tani, takimi do të
bazohet në atë bashkëbisedim.) Vendos një emër për takimin, e më pas
fillo të ftosh njerëz.

Zgjidh Tako tani për ta filluar takimin menjëherë ose Planifiko një takim për një takimin në të ardhmen. Anëtarët e kanalit do të
shohin një ftesë për takimin në kalendarin e tyre, nëse vendos ta planifikosh atë për më vonë.
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Fillo një takim menjëherë
Duke i shtuar pjesëmarrësit direkt në një
takim që fillon menjëherë.

Shto një takim të ri
Planifiko një takim të ri për diskutim të
drejtpërdrejtë me deri 250 persona ose
planifiko një ngjarje që transmetohet për
një audiencë më të gjerë
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Kyçu në një takim
Jep mësime, organizo takime bashkëpunimi të personelit ose trajnime përmes takimeve online

Gjej ftesën e takimit në kanalin e grupit tënd ose në kalendarin e "Teams"

Kliko Bashkohu për të marrë pjesë në takim.
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Bashkohu në një takim
Jep mësime, organizo takime bashkëpunimi të personelit ose trajnime përmes takimeve online

Gjej ftesën e takimit në kanalin e skuadrës tënde ose në kalendarin e "Teams" Kliko për të hapur
njësinë e takimit dhe zgjidh Bashkohu.

Kontrollo edhe njëherë hyrjen e audios dhe videos, ndiz kamerën dhe aktivizo mikrofonin që të
dëgjohesh. Zgjidh Bashkohu tani për të hyrë në takim.
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Merr pjesë në një takim
Ndaj videon, zërin ose ekranin tënd gjatë një thirrjeje online

Dërgo mesazhe bisede
Dërgo mesazhe bisede, ndaj lidhje, shto një
skedar e të tjera. Burimet që ndan do të
jenë të disponueshme pas takimit.

Aktivizo dhe çaktivizo qendrën informuese të
videos.

Dil nga takimi

Çaktivizo dhe aktivizo mikrofonin tënd.

Shto pjesëmarrës në takim.

Takimi do të vazhdojë edhe pasi të kesh
dalë.

Ndaj ekranin dhe zërin e kompjuterit
tënd.

Merr qasje në kontrolle shtesë të
thirrjes
Fillo një regjistrim të takimit, ndrysho
parametrat e pajisjes tënde e të tjera.
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Detyrat
Krijo aktivitete mësimore për studentët me aplikacione të integruara në paketën Office

Shfaq detyrat e
ardhshme

Shto burime
Përshtati detyrat me përmbajtjen e
OneDrive, me pajisjen tënde, lidhjet e
të tjera.

Shfaq detyrat e
ardhshme dhe ato të
dorëzuara sipas klasës,
ose shfaqi ato për gjithë
klasat bashkë. Duke
zgjedhur një detyrë, do
të kesh mundësinë ta
dorëzosh ose të
shfaqësh komentet dhe
pikët.

Cakto detyra klasave ose
individëve
Detyrat mund të shpërndahen në
disa klasa njëherësh ose të
personalizuara për një student të
caktuar.

Shto një rubrikë vlerësimesh
Përdor mjetin e rubrikave për të
krijuar rubrika që mund të
përshtaten dhe të ripërdoren, të
cilat u shërbejnë studentëve si
referencë dhe ty për vlerësimin e
punës së tyre.

Modifiko datat e dorëzimit,
datën e mbylljes dhe planin e
caktimit të detyrave
Përshtati të gjitha datat dhe oraret
që janë të rëndësishme për detyrën.
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Vlerësimet
Lër komente për studentët, vlerëso dhe monitoro ecurinë e studentëve në skedën "Vlerësimet".

Shfaq detyrat e ardhshme
Shfaq detyrat e ardhshme dhe ato të dorëzuara sipas klasës,
ose shfaqi ato për gjithë klasat bashkë. Duke zgjedhur një
detyrë, do të kesh mundësinë ta dorëzosh ose të shfaqësh
komentet dhe pikët.

Kthehu dhe rishiko detyrat, duke përdorur ciklin e
komenteve
Lër komente, bëj modifikime, vlerëso me kritere/standarde,
kontrollo nëse ka ngjashmëri e të tjera në pamjen e
vlerësimeve.
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Hyrje

Fillo një bashkëbisedim

Në Windows, kliko Start > Microsoft Teams.
Në Mac, shko te dosja Aplikacionet dhe kliko Microsoft Teams. Në celular, shtyp
ikonën Teams. Më pas, hyr me emailin dhe fjalëkalimin e shkollës.

Me gjithë grupin... Kliko Teams, zgjidh një grup dhe një kanal, shkruaj mesazhin tënd dhe kliko
Dërgo.
Me një person ose grup... Kliko Bisedë e re, shkruaj emrin e personit ose të grupit në fushën
Drejtuar, shkruaj mesazhin tënd dhe kliko Dërgo.
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Pasuro postimet e kanalit tënd
Krijo njoftime dhe postime për klasat. Modifiko postimin për të tërhequr vëmendjen e studentëve të tu, për të kontrolluar se kush përgjigjet dhe për të postuar në disa kanale njëherësh.
Ndrysho llojin e mesazhit
Zgjidhe nëse do të fillosh një temë
të re bashkëbisedimi ose të postosh
një njoftim.

Formato tekstin
Ndrysho ngjyrën, formatin dhe stilin e
tekstit.

Shto një subjekt
Shto një subjekt në postimin tënd të ri,
në mënyrë që tema të jetë e qartë.

Shto një subjekt
Kliko këtu për të hyrë në modalitetin e
formatit të pasuruar për mesazhin tënd.

Kontrollo se kush mund të
përgjigjet
Lejoji çdokujt t'i përgjigjet
postimit tënd ose të kufizojë
përgjigjet vetëm për
moderatorët.

Postoje në çdo kanal ose grup
Postoje mesazhin në cilëndo prej skuadrave dhe
kanaleve njëkohësisht. Fantastike për të
transmetuar një njoftim të rëndësishëm!

Ndrysho rëndësinë e mesazhit
Shënoje mesazhin si të rëndësishëm nëse do që
postimi të tërheqë më shumë vëmendje.
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Bëj thirrje audio dhe video

@përmend dike

Kliko Thirrje video ose Thirrje audio për t'i telefonuar dikujt nga një bisedë. Për
të formuar një numër, kliko Thirrjet në të majtë dhe vendos një numër telefoni.
Shfaq historikun e thirrjeve dhe postën zanore në të njëjtën fushë.

Për të tërhequr vëmendjen e dikujt, shkruaj @, më pas emrin përkatës (ose zgjidhe
nga lista që shfaqet). Shkruaj @grupi për t'i dërguar mesazh të gjithëve në një
skuadër ose @kanali për t'i njoftuar të gjithë ata që kanë parapëlqyer kanalin.

Përgjigju një bashkëbisedimi

Shto një emoji, meme ose GIF

Bashkëbisedimet në kanal organizohen sipas datës e më pas grupohen. Gjej një
grupim të cilit do t'i përgjigjesh dhe më pas kliko Përgjigju. Shto mendimet e tua
dhe kliko Dërgo.

Kliko Ngjitëse nën kutinë ku ke shkruar mesazhin, më pas zgjidh një meme ose
ngjitëse nga njëra prej kategorive. Ka edhe butona për shtimin e një emoji ose GIF.
Kërko MicrosoftEDU në fushën e kërkimit të ikonave GIF për më shumë argëtim!
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Qëndro i informuar

Ndaj një skedar

Kliko Aktiviteti në të majtë. Qendra informuese shfaq të gjitha njoftimet dhe
gjithçka që ka ndodhur së fundmi në kanalet që ndjek. Këtu do të shohësh
gjithashtu edhe njoftimet për detyrat e tua.

Kliko Bashkëngjit nën kutinë ku ke shkruar mesazhin, zgjidh vendndodhjen e skedarit dhe
më pas skedarin që do. Në varësi të vendndodhjes së skedarit, do të kesh opsionet për
ngarkimin e një kopjeje, ndarjen e një lidhjeje ose mënyra të tjera ndarjeje.

Shto një skedë në një kanal

Puno me skedarët

Kliko + pranë skedave në pjesën e sipërme të kanalit, kliko aplikacionin që do
dhe më pas ndiq komandat. Përdor Kërko nëse nuk do të shohësh
aplikacionin që do.

Kliko Skedarët në të majtë, për të parë të gjithë skedarët e ndarë me të gjitha skuadrat.
Kliko Skedarët në pjesën e sipërme të një kanali për të parë të gjithë skedarët e ndarë në
atë kanal. Kliko Më shumë opsione... ngjitur me një skedar për të parë se çfarë mund të
bësh me të. Në një kanal mund ta kthesh një skedar si skedë në pjesën e sipërme!
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Kërko gjëra

Shto aplikacione

Shkruaj një frazë në kutinë e komandës që ndodhet në pjesën e sipërme të
aplikacionit dhe shtyp butonin Enter. Më pas zgjidh Mesazhet, Njerëzit, ose
skedën Skedarët. Zgjidh një njësi ose kliko Filtro për të përsosur rezultatet e
kërkimit.

Kliko Aplikacionet në të majtë. Këtu mund të zgjedhësh aplikacionet që do të
përdorësh te Teams, zgjidh parametrat e përshtatshme dhe Shto.

Hapat e mëtejshëm me Microsoft Teams
Gjej aplikacionet e tua personale
Kliko Më shumë aplikacione të shtuara për të parë aplikacionet e tua personale.
Mund t'i hapësh ose t'i largosh ato këtu. Shto më shumë aplikacione nën
Aplikacionet.

Merr udhëzime lidhur me mësimdhënien dhe të mësuarit me Teams. Mund të klikosh
gjithashtu në ikonën e Ndihmës në Teams për të hyrë në temat e ndihmës dhe trajnime.
Artikujt me udhëzime lidhur me mësimdhënien në Teams.
Kurse online 1-orëshe në Qendrën Edukative të Microsoft
• Si e përdorin mësuesit "Teams" në jetën e tyre profesionale- Transformoje
të mësuarit me Microsoft Teams.
• Mësimdhënia në klasën e Teams-Krijimi i një mjedisi mësimor bashkëpunues
me klasën e Teams.

Merr udhëzime të tjera të shpejta
Për të shkarkuar udhëzimet tona të shpejta për aplikacionet e tjera që preferon, shko në
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008317.

