Doracak për studentë

Google Classroom
https://classroom.google.com/h

Ky udhëzues do t'ju prezantojë me Google Classroom i cili
është sistem softuerik nga Google për të ndihmuar procesin
mësimor dhe ku ju i keni të gjitha materialet mësimore. Kjo
do t'ju ofrojë të gjitha resurset dhe mundësinë të lidheni me
klasën tuaj dhe profesorët, të bashkëpunoni me studentët e
tjerë dhe të plotësoni dhe dorëzoni të gjitha detyrat online.
Klasa Online në suaza të Google Classroom
Me Google Classroom studentët mund t'u bashkohen
klasave të ndryshme në kohë të dëshiruar duke kursyer
kohë për t'u përqëndruar në të mësuarit.
Classroom sjell studentët dhe mësimdhënësit së bashku.
Profesorët mund të ndajnë literatutren me ju, madje edhe
njoftimet postare dhe detyrat për ju për të përfunduar të
gjithë online në një web shfletues. Të gjitha klasat e juaja
kanë transmetimin e tyre për ju për të bashkëpunuar dhe
për të shkëmbyer ide me shokët e juaj të klasës. Detyrat
tuaja mund të ruhen, plotësohen dhe dorëzohen në sistem.
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Mirëseerdhët
Në lidhje me Google Classroom për edukim
Apl. Google për Arsim (GAFE) është një sistem i bazuar në Cloud që ofron mjete të
produktivitetit në internet për bashkëpunimin në klasë. GAFE u siguron studentëve
dhe mësuesve ruajtje të pakufizuar në Google Drive, Docs, Sheets dhe Slides.
GAFE gjithashtu siguron email për studentë dhe mjete të tjera moderne të
komunikimit online.

Përfitimet
Fillimi

Logimi

Hap web shfletuesin në
këtë link:

Profesorët
Profesorët njëlloj si studentët
regjistrohen përmes emailëve të
tyre.

https://unt.edu.mk
Logoheni në Gmail llogarinë tuaj
studentore të UNT-së në
formatin:
emri_mbiemri@students.unt.edu.mk

www.gmail.com
Pasi të jeni loguar ne Gmail, hapni
një “tab” tjetër në shfletuesin
tuaj dhe shkoni në linkun

Studentët
Studentët kanë obligim të
kontrollojnë “Classroom” çdo ditë
mësimi për të kontrolluar detyrimet
dhe përmbajtjet e lëndëve.

Klasa Online në Google:
• lejon mësuesit të vendosin burimet e klasës, detyrat, njoftimet dhe datat e duhura
në mënyrë që ata të jenë të dukshme për të gjithë nxënësit e klasës. Edhe studentët
mund të bëjnë shpallje nëse mësuesi e mundëson atë.
• lidhet me Google Drive tuaj për të krijuar dhe menaxhuar automatikisht dosjet për
secilën prej klasave tuaja. Në Google Classroom çdo detyrë dhe material shtohet në
dosjen e duhur në mënyrë të veçantë.
• mund të arrihet nga kudo në internet, në çdo pajisje me një shfletues modern.
• mundëson të mësuarit në kohë reale në të gjithë web-in. Mësimdhënësit mund të
ndjekin punën e studentit në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe studentët mund të marrin
informacione kthyese në kohë reale, madje edhe para se të dorëzohen.

Bashkohuni në një Klase Online

Ka disa mënyra për t'u bashkuar me një klasë në klasën Google, por profesori juaj duhet
të krijojë një klasë para se të mund të bashkoheni së bashku.
Pasi të jetë krijuar klasa dhe të jeni ftuar të bashkoheni, ju do të merrni një njoftim në
Gmail. Hapni email-in tuaj: https://mail.google.com/a/unt.edu.mk dhe hyni me emrin e
përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj të Universitetit.
Pasi të jeni brenda kutisë tuaj, hapni email-in e njoftimit dhe klikoni linkun për t'u
regjistruar në lëndën përkatëse.

www.classroom.google.com
Këtu do jeni të loguar
automatikisht për shkak të
emailit që e keni të hapur

Për ndihmë rreth regjistrimit në Classroom komunikoni
me përgjegjësin e IT-së për Fakultetin tuaj ose zyrën e ITse pranë Universitetit.

Brenda Classroom-it mundeni t'i
bashkangjiteni një klase duke
përdorur PIN numrin që do t'ua japë
profesori i lëndës.
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Ky Kod për regjistrimin e lëndës gjendet
te Konfigurimi si më poshtë
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Shih detyrat

Postoni në "Stream" të klasës
Profesori juaj mund të vendosë për lejet e postimit për nxënësit në klasën
tuaj. Mund të lejoheni të:
• postoni dhe komentoni mbi postimet e tjera

Obligimet mund t'i shihni në rrjedhën e klasës dhe në faqen e detyrave. Në faqen e
detyrave ju mund të klasifikoni detyrat tuaja sipas klasës, nga ato që ju duhet të bëni ose
nga ato që janë bërë. Ju gjithashtu mund të shihni detyrat që janë klasifikuar dhe kthyer.
Për të parë detyrat për një klasë të caktuar:

• vetëm të komentoni mbi postimet që bën mësuesi, ose
• nuk lejohet të postohet apo komentohet, vetëm mësuesi mundet.
Shko tek STREAM i klasës. Nëse keni leje për postim, do të jeni në
gjendje të klikoni "Ndani me klasën tuaj" dhe të postoni diçka.

Shko në https://classroom.google.com dhe zgjidhni klasën.
Zgjidhni klasën. Detyrat shfaqen në STREAM në mënyrën që ata janë caktuar.

Ekzistojnë ikona të cilat mund t'i klikoni për të shtuar një shtojcë në postimin tuaj.

Ngarko një
skedar që është
ruajtur në
kompjuterin tuaj.
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Shto një skedar nga
Drive juaj në
Google.
Ky mund të jetë një
skedar që e keni
ngarkuar tashmë në
Google Drive më
herët, ose ndoshta
një dokument ose
fletë të Google që e
keni krijuar brenda
makinës së Google.
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Kjo sjell
një fushë kërkimi
në YouTube për
të shtuar një
video në
YouTube.
YouTube duhet
të aktivizohet në
shkollën tuaj për
të punuar.

Kjo do të sigurojë një
lidhje me një faqe
ose faqe tjetër që ju
dëshironi
ta bëni të dukshme
si qasje të lehtë për
studentët.

Kur zgjidhni një detyrë specifike, ju mund të zgjidhni të shihni detajet e detyrës, të dhënat
nga mësuesi ose detajet e punës tuaj deri më tani, duke përfshirë opsionet
për të shtuar, krijuar dhe u kthyer në punë për detyrën.
Detyrat mund të shihen edhe në faqen e Detyrave
Shkoni në https://classroom.google.com dhe klikoni ikonën e menusë ≡ në këndin e
sipërm të majtë. TO-DO përzgjidhet automatikisht dhe detajet që priten së shpejti
shfaqen aty. Klikoni një detyrë për të hyrë në të.
Klikoni DONE për të parë detyrat që i keni dërguar tashmë. Nëse një detyrë
është klasifikuar, nota është e shënuar. Nëse mësuesi juaj ofron reagime të tjera, ju
mund ta shihni atë duke klikuar detyrën.
Ju mund të shikoni detyrat tuaja sipas klasës duke klikuar Shfaqni të gjitha klasat dhe
duke zgjedhur klasën që dëshironi të shihni.
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Kompleto detyrat
Ka dy mënyra për të bërë një detyrë në Klasë:
• Nëse keni nevojë të bashkëngjitni ndonjë gjë të caktuar, ndiqni hapat
për ta kthyer në një detyrë.

Regjistro detyrën si të dorëzuar
Shkoni te klasa STREAM dhe klikoni caktimin që dëshironi të shënoni si të përfunduar. Ju
mund të keni qasje në detyrat tuaja edhe përmes faqes së Detyrave.

• Nëse nuk ka bashkëngjitje për caktimin, ndiqni hapat për të shënuar
një detyrë të kryer.
Ju mund të ndryshoni një detyrë pasi ta keni kthyer atë. Megjithatë,
çdo detyrë e kthyer ose e shënuar si e kryer pas datës së caktuar
konsiderohet e parealizuar.

Dorëzo detyrat
Shko te klasa STREAM dhe kliko caktimin që dëshiron të kthehesh. Në detyrat e tua
mund të hysh edhe përmes faqes së Detyrave.

Kliko MARK AS DONE, dhe MARK AS DONE përsëri.

Ndrysho detyrën pas dorëzimit
Shko te klasa STREAM dhe kliko caktimin që dëshironi të ndryshoni. Ju mund të keni
qasje në detyrat tuaja edhe përmes faqes së Detyrave.
• Klikoni UNSUBMIT dhe përsëri klikoni UNSUBMIT. Statusi juaj për këtë detyrë ndryshon
në "Nuk është bërë", prandaj sigurohuni që ta ktheni atë përpara datës së caktuar!
• Bëni çdo ndryshim të nevojshëm dhe bashkëngjitni ndonjë dokument ose lidhje të re.
• Nëse shtoni një shtojcë, klikoni TURN IN ose MARK AS DONE nëse nuk ka asnjë
bashkëngjitje.
• Shto një shënim privat për mësuesin tuaj nëse është e nevojshme dhe klikoni TURN IN
ose MARK AS DONE.

Për të bashkëngjitur një skedar nga Google Drive ose kompjuteri juaj, klikoni ADD dhe
ndiqni këto hapa:
• Përzgjidhni skedarin e Google Drive ose Ngarko.
• Zgjidhni skedarin dhe klikoni Shto.
• Për të bashkëngjitur një lidhje, zgjidhni Link, futni lidhjen dhe klikoni ADD LINK.
• Nëse vendosni që nuk keni nevojë për një bashkëngjitje, klikoni X pranë tij për ta
fshirë atë. Për të krijuar një element të ri të Google Drive, kliko CREATE dhe
përzgjidhni llojin e skedarit.
Nëse dëshironi të shtoni një koment privat për caktimin, futeni në kutinë dhe klikoni
POST.
Pasi të ngarkoni gjithçka për caktimin, klikoni TURN IN.
SHËNIM: DOKUMENTET QË JU SHTONI OSE KRIJONI MUND TË SHIHEN
EDHE NGA MËSUESI JUAJ
Mund të ktheheni.
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Shih detyrën e kthyer

Çregjistrohu nga klasa

Pasi mësuesi të kthejë detyrën, ju mund ta shihni atë në faqen e Detyrave ose në
rrjedhën e klasës.

• • Profesori juaj mund t'ju largojë nga një klasë ose ju mund të çregjistroheni nga
një klasë.

Për të parë një detyrë të rikthyer në faqen e Detyrave:

• • Për t'u çregjistruar nga një klasë, gjeni kartën e klasës, klikoni Më shumë
veprime (3 pika vertikale) dhe zgjidhni UNENROLL.

• Klikoni ikonën Menu ≡ dhe zgjidhni Detyrat.
• Kliko DONE për të parë detyrat që keni dërguar. Nota dhe çdo koment nga
mësuesi qëndron pranë detyrës.
• Për të klasifikuar detyrat tuaja sipas klasës, klikoni SHOW ALL CLASSES.

SHËNIM: NËSE SHTYP UNENROLL NGA KLASA, JU
DO TË LARGOHENI NGA KLASA. JU
NUK DO TË MUND TË SHIKONI OSE KOMENTONI
NË STREAM TË KLASËS. Gjithsesi, të gjitha
dokumentet tuaja për klasën janë ende të
disponueshme në programin GOOGLE DRIVE.

Për të parë një detyrë të kthyer në STREAM:
• Zgjidhni klasën dhe hapni STREAM.
• Gjeni caktimin në rrjedhën e klasës dhe klikoni HAP.

• Për të parë caktimet për atë klasë në faqen e Detyrave, kliko VIEW ALL
në kutinë ASSIGNMENTS.
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Për mbështetje

Komunikoni me koordinatorin e
TIK-ut të Fakultetit ose zyrën e ITsë. Nëse koordinatori juaj i TIK-ut
ose zyrtari i IT-së nuk janë në
gjendje të zgjidhin çështjen, ata
mund të regjistrojnë një kërkesë
me Shërbimin ICT Service në
shërbimet e Universitetit.

Ndihmë
Në internet është në dispozicion
trajnimi falas nga faqja e trajnimit
Google për Arsim.
https://www.google.com.au/edu
/ Trajnimi / të-trajnuar /
Mbështetja për të gjitha fushat e tjera
mund të merret nëpërmjet Qendrës së
Ndihmës Universitare.www.unt.edu.mk

