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 Hyrje në Edmodo 

Ky udhëzues do të shërbejë për të paraqitur elementët bazë të përdorimit të platformës së njohur të 

e-learning Edmodo, në ndihmë të projektit: “Shkolla si Qendër Komunitare – Drejt një ekosistemi 

të edukimit për zhvillimin e qëndrueshëm”. 

  

Platforma Edmodo është pjesë e programeve të edukimit, e cila ndihmon mësuesit e shkollave të 

kursejnë kohë, të mbajnë klasat e organizuara dhe të përmirësojne komunikimin me nxënësit. 

Mësuesit mund të krijojnë detyra dhe t’jua caktojnë ato nxënësve online, të publikojnë njoftime të 

ndryshme, apo të nisin diskutime të menjëhershme me klasën. Mësuesit mund të shohin lehtësisht 

se cili prej nxënësve ka ose nuk ka kompletuar detyrat e caktuara dhe do të mund të japin një 

vlerësim në kohë reale në lidhje me notat apo komentet që mund të bëhen për detyrat. Studentët 

gjithashtu do të mund të ndajnë materiale me njëri tjetrin dhe të bazhkëveprojnë me klasën 

nëpërmjet këtij aplikacioni, i cili mund të aksesohet direkt nga telefonat ‘smart’ ose nëpërmjet një 

kompjuteri. 

 

Duke konsideruar faktin që Edmodo është i predispozuar të kryejë modifikime të shpeshta të 

aspekteve grafike apo të funksionaliteteve të ndryshme, ky dokument mbetet në fazë përditësimi të 

vazhdueshëm. Më tej do të ndiqni hapat e ndryshme që duhen ndërmarrë në përdorimin e këtij 

programi dhe opsionet e shumta që mundësohen për një përdorim sa më të thjeshtë e sa më 

fleksibël. 

 

Tiranë, Mars 2016 

 



Qëllimi i Edmodo-s është të ndërlidhë të gjithë 

nxënësit me njerëzit dhe burimet e nevojshme që 

ata të arrisin maksimumin e tyre 

 



Rrjeti i të Mësuarit Profesional 

Shkolla globale dhe Komunitetet 

lokale 

Grupe Private 

 

Zhvillim Profesional 

Komunikim i vazhdueshëm 

Kurse Online 

 

   Udhëzime të klasës 

Qytetërimi Dixhital 

Të nxënit të personalizuar e të 

shumëllojtë 

 

Çfarë është Edmodo?  



 

 

Pse Edmodo? 

Angazhim 
Edmodo është dizenjuar për të 
nxitur kënaqësinë e të studiuarit 
tek nxënësit, pasi mësuesit 
krijojnë mjaft thjesht eksperienca 
të larmishme edukimi. 

Lidhje 
Mësuesit janë në qendër të një 
rrjeti të fuqishëm që i ndërlidh 
ata me nxënësit, prindërit, 
administratorët dhe publikuesit. 

Personalizim 
Edmodo ofron aplikacione të 
thjeshta e tërheqëse, që 
integrojnë  të nxënit në mënyrë të 
përsosur e të personalizuar. 

Matje 
Edmodo thjeshtëzon ndjekjen 
hap pas hapi të progresit të 
nxënësve. Mësuesit mund të 
nxisin klasën nëpërmjet kuiceve, 
diskutimeve e më tepër akoma. 



Të mësuarit Kudo dhe Kurdo! 



63,000,000+ 
PERDORUES NE TE GJITHE BOTEN 

Edmodo është rrjeti më i gjerë i 

të mësuarit social në botë 



 

Platforma Edmodo 

Siguria e Nxënësve dhe Privatësia 

 

• Mjedis i mbyllur 

• Nuk kërkohen informacione private nga nxënësit 

• Nxënësit bëhën pjesë e grupeve VETËM pasi i ftojnë mësuesit 

• Nuk ka chat-e private mes nxënësve 

• Të gjitha bisedat arkivohen 

• Mësuesit kanë kontroll të plotë menaxhimi 



Krijoni Llogarinë tuaj të Mësuesit 

 

 

Krijoni një Llogari të Mësuesit 
nëse jeni një mësues, 

administrator, ose nëse keni një 
rol tjetër në edukim. 



Krijoni Account-in tuaj 

Logohuni  në:   www.edmodo.com 

 

 



Fusni të dhënat tuaja 

Plotësoni Profilin tuaj: 

 

 

Emër Mbiemër 

Shkalla e Klasës 

Lënda 



Prezantimi me Home Page 

Zgjidhni shkollën 
tuaj 

Kërkoni suport 

Ftoni kolegët tuaj 



Zgjidhni shkollën tuaj … 

Kërkoni emrin e 
shkollës tuaj 



... ose Krijoni shkollën tuaj 

Nëse shkolla juaj nuk 
gjendet në 

platformën Edmodo, 
krijojeni atë duke 
futur të dhënat e 

shkollës tuaj 



Përdorimi i Grupeve 

Krijoni  Grupe  për të ndërtuar: 

Klasa, Kurse on-line, Klube, etj. 

 

 



Krijoni Klasën tuaj 



Krijoni Klasën tuaj 

Klasa do të menaxhohet nga mësuesi 

dhe ai do të mund të ftojë: 
 

 Mësues, Nxënës ose Prindër 
 

që të bëhen pjesë e klasës, duke i 
dhënë atyre një Kod të Grupit: 

 



Rregjistrimi i Nxënësve 

Emër Mbiemër 

Kodi i Grupit/Klasës 
për NXËNËSIT  

Emri që do 
shfaqet tek Klasa 

Adresë e-maili 

Fjalëkalimi 
personal 



Rregjistrimi i Prindërve 

Prindërit do të mund të bëhen pjesë e platformës Edmodo duke ndjekur të njëjtat 

hapa si nxënësit. 

 

I vetmi ndryshim qëndron në faktin se këtë 
herë, Kodi i Prindërit do të merret nga vetë 
nxënësi/fëmija i tyre.  
 
Ky kod ju paraqitet nxënësve në momentin 
që ata rregjistrohen në Edmodo.  
 
Gjithashtu prindërit mund të ftohen nga 
mësuesit për tu bërë pjesë e klasave të 
shumta(çdo klasë ka Kodin e Grupit të 
ndryshëm), të krijuara nga mësues të 
shkollës. 
 

 



Qendra e Suportit 

Për cfarëdolloj pyetje , kërkese, 
apo nevoje për ndihmë, mund të 
drejtoheni tek Qendra e Suportit  
e ofruar nga Edmodo.  
 
 
Ajo mund të gjendet në link-un e 
mëposhtëm: 
 

https://support.edmodo.com 
 
 
 
 

ose, në HomePage e profilit tuaj: 

https://support.edmodo.com/




Njihuni me Klasën tuaj 

Note - Shënime 

Krijoni një shënim apo lajmërim 

për klasën 

 

Assignmet - Detyra 

Caktoni detyra të ndryshme 

nxënësve 

 

Quiz - Kuice 

Krijoni kuice të shumëllojta 

 

Poll - Sondazhe 

Ndërtoni e analizoni sondazhe në 

lidhje me tematika të shumta 

 

Nën menunë  Posts , do të mund të gjeni: 



Note - Shënime 

Vendosni Lajmërimin apo Shënimet tuaja 

 

 dhe nxënësit do të kenë mundësinë t’i shohin direkt 

 

   nëpërmjet telefonave të tyre ose nëpërmjet kompjuterit.  

 

Bashkangjisni një 
File 

Ndani një Link 
me të tjerët 

Shtoni materiale 
nga Libraria juaj 

Dërgojeni në një 
moment tjetër 



Assignment - Detyra 

   Përcaktoni Detyra on-line,  

 

  që nxënësit të jenë gjithnjë aktiv,  

 

 kurdo dhe kudo që të ndodhen.  

 

  

Titulli i detyrës 

Data e përfundimit 
të saj 

Përshkrimi i 
detyrës 

Kujt i adresohet 
detyra 

Nxënësit nuk kanë më të drejtë të 
bëjnë ndryshime tek detyra, pas 

datës së përcaktuar më sipër 

Bën të mundur vlerësimin e 
detyrave me notat përkatëse 



Quiz – Krijimi i Kuiceve 

Kohëzgjatja e 
Kuicit 

Pikët për çdo 
pyetje 

Bashkangjit një Link ose 
kërko në Librarinë 

Përgjigjia e pyetjes se 
kuicit mund të jetë e 
Vërtetë ose e Gabuar 



Quiz – Rezultati i Kuiceve 



Poll – Sondazhe 

Pyetje 
Krijoni Sondazhe on-line, 

 

dhe qëndroni në komunikim  

 

të vazhdueshëm me  

 

nxënësit tuaj. 

 

 

 

Shembull: 

Përgjigje të 
mundshme 



Folders 

Menu-ja  Folders  ju 
mundëson : 
 
- Krijimin dhe ruajtjen e 
dokumentave dhe kartelave 
 
- Shpërndarjen e fileve me 
grupe ose individë të 
caktuar, etj. 



Members 

Në zërin  Members  do të 
mund të shihni kontaktet 
tuaja, të cilët bëjnë pjesë në 
grupe apo klasa specifike 
dhe të vendosni si do t’i 
menaxhoni ato. 



Edmodo të lejon 

të mësosh duke u 

zbavitur!! 



Aplikacionet Edmodo 

 

Store 

    Aksesim Direkt në Platformë 

    Pasuron Edukimin 

 

Manage Apps 

     Kontroll i Thjeshtë 

      Aplikacione të  

      rekomanduara 

 

Apps Launcher 

    Inicializim i Aplikacioneve 

 

 

 

 

 



Kalendari 

 

      Planner:      Krijon kalendarin e javës        Verifikon detyrat për tu kryer       Cakton afat limitet 

 

 

 

 



Komunitetet 



Si të shihni progresin e nxënësve tuaj? 

Progress 

 

Verifikoni gjendjen e nxënësve të klasës 

suaj. 

 

Vendosni nota dhe shenja stimuluese 

(badges) për nxënësit që e meritojnë. 
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Çfarë do të ndodhë më tej? 

Përdorni Edmodo në Klasën tuaj 

Sot dhe në të Ardhmen 

 

 

Qëndroni në komunikim me kolegët 

Pa e braktisur platformën Edmodo 

 

 

Përdorni Qendrën e Suportit Edmodo 

Për cdo pyetje dhe ndihmë të mundshme 

 

https://support.edmodo.com/home


Pyetje, Ide, Sugjerime? 



FALEMINDERIT! 


