
 

 

 

 

 

Përdorimi i platformës 

Udhëzuesi i studentëve për 

arsim në distancë 



Me mësimin në distancë, studenti do të jetë në gjendje të lidhet në njërën nga mënyrat e 

mëposhtme: 

1. Smartphone 

2. Tablet 

3. PC 
 

  

Në këtë udhëzues do të flasim për hapat e nevojshëm që një student duhet të 
ndërmarrë në mënyrë që të lidhet në njërën nga mënyrat e mësipërme (lidhja me 
smartphone ose tablet kërkon të njëjtat hapa). 



 

Fillimisht do të merrni nga secili mësues që ju mëson një mësim për shembull  nga 

zonjë Ελένη një lidhje (link) të duket si: minedu-gov-gr.webex.com/meet/dimitriou 

Kjo lidhje është për klasa e zonjës Elenis dhe kur të keni një mësim me të do të 

klikoni në këtë lidhje. 

Për t'u bashkuar me klasën e zonjës Eleni A duhet klikoni në këtë lidhje të dhënë. 

 

Sidomos për herë të parë hapat janë si më poshtë. 

 



 

 

HAPI 1- Smartphone-tablet 

 

 Kur klikojmë lidhjen, shfaqet ekrani tjetër 

 Klikoni me të djathtën në butonin                                                                                                             

"Download" dhe shkarkoni aplikacionin                                                                                                     
Cisco Webex Takimet 

  

Lidhu me një 
smartphone ose 
tablet  



HAPI 2- Smartphone-tablet 

 

Pastaj shfaqet ekrani tjetër (në 

disa përdorues përkatësisht)                                                                                                                                                       

ku zgjedhim butonin Google Play Store. 

  



HAPI 3- Smartphone-tablet 

 

Duke vazhduar, shfaqet ekrani tjetër dhe unë                                                                                            

zgjedh Instalo 

Kur Instalimi është i plotë Unë zgjedh 

Hapni aplikacionin 

  



HAPI 4- Smartphone-tablet 

Ekrani tjetër që shfaqet është si 

ajo pranë saj. 

Ne zgjedhim ACCEPT 

 

 

  

  



HAPI 5- Smartphone-tablet 

Ekrani tjetër që shfaqet është si                                                                                                  

ai pranë tij. 

Në këtë pikë ne do të shkruajmë                                                                     

Emrin tonë dhe nën postën                                                             

elektronike. 

Sigurohuni që emri juaj të jetë                                                                    

shkruar saktë 

 



HAPI 6- Smartphone-tablet 

Për shembull: 

Një student me një emër                                                              

Παπαδόπουλος Δημήτρης                                                            

dhe e-mail papad@gmail.com                                                                                                         

ai do të shkruajë detajet e tij                                                                              

siç tregohet më tej. 

Pastaj klikoni OK 

 

mailto:papad@gmail.com


HAPI 7- Smartphone-tablet 

Pastaj ekrani paraqitet si imazhi                                                                             

në të djathtën tonë dhe ne                                                                             

zgjedhim i lejuar 

(1 nga 3) 

 

 

  

  



HAPI 8- Smartphone-tablet 

Pastaj ekrani paraqitet si imazhi                                                                                 

në të djathtën tonë dhe ne                                                                             

zgjedhim i lejuar 

(2 nga 3) 

 

 

  

  



HAPI 9- Smartphone-tablet 

Pastaj ekrani paraqitet si imazhi                                                                        

në të djathtën tonë dhe ne                                                                   

zgjedhim i lejuar 

(2 nga 3) 

 

 

 

  



HAPI 10- Smartphone-tablet 

Më në fund, ekrani shfaqet si në                                                                                                        

të djathtën tuaj dhe ne shtypim 

JOIN. 

Ne jemi të gatshëm për të hyrë në klasën                                                                       

e tij pronar Δημητρίου 

Këshilla të dobishme: 

Për një pamje më të mirë, mbajeni smartphone                                                                                       

ose tablet tuaj horizontal pozicion. 



HAPI 11- Smartphone-tablet 

Çdo herë tjetër 

ne duam të lidhemi në rregull dhe ekrani                                                  

shfaqet ashtu si duhet, sepse ne kemi                                                          

instaluar tashmë aplikacionin për aq                                                                

kohë sa shtypim butonin më poshtë                                                             

Join via installed app  

  



Ka dy mënyra për t'u lidhur: 
1.  Duke përdorur vetëm shfletuesin (për shembull. 

Chrome) 
2.  Duke instaluar programin webex.exe të cilin e 

shkarkojmë dhe instalojmë në PC (instalimi bëhet një 
herë) 

Ne ju sugjerojmë të provoni mënyrën e parë të parë.  

Më vonë pasi të mësoheni me të, ose në rast se nuk mund të mësoheni në mënyrën e parë, provoni 
mënyrën e 2-të. 

 

 

 

Lidhje PC 



Mënyra 1 

Duke përdorur vetëm shfletuesin (për shembull. Chrome) 

HAPI 1-Pc(1o) 

 

Kur është koha për të marrë një klasë dhe klikoni në lidhjen për të hyrë në klasë, shfaqet 
ekrani i mëposhtëm. Klikoni Anuloni në dritare (1) dhe ne zgjedhim Join from your browser 
(2) 



HAPI 2-Pc(1o) 

 

  

Në ekranin tjetër (siç tregohet më poshtë) shënojmë emrin tonë dhe postën elektronike. 

(p.sh. student me emër Παπαδόπουλος Δημήτρης dhe e-mail papad@gmail.com) dhe 

shtypim Next ------ Emaili nuk kërkohet----- 

mailto:papad@gmail.com


HAPI 3-Pc(1o) 

 

  

 

  

Në ekranin tjetër (siç tregohet më poshtë) klikoni i lejuar (1) dhe Skip (2) 



HAPI 4-Pc(1o) 

 

  

Në ekranin tjetër (siç tregohet më poshtë) klikoni Join meeting dhe ne jemi të gatshëm për të 

hyrë në "klasë". 



Mënyra e 2-të 

Duke instaluar programin webex.exe të cilin e shkarkojmë 
dhe instalojmë në PC (instalimi bëhet një herë) 

 

HAPI 1-Pc(2o) 

 

Kur klikojmë lidhjen për të hyrë në klasë, shfaqet ekrani i mëposhtëm. Ne shtypim Download it 
now 



HAPI 2-Pc(2o) 

 

 

 

 

 

 

 Kur të përfundojë download fundi majtas skedari duket gati instalim. Ne shtypim për 
ta instaluar atë webex.exe 



HAPI 3-Pc(2o) 

  

Gjatë instalimit shfaqet një ekran si ai më poshtë. Ne po presim që instalimi të 
përfundojë. 



HAPI 4-Pc(2o) 

 

  

Kur instalimi të ketë mbaruar, shfaqet një ekran ku duhet të futemi 

Emri dhe posta elektronike(p.sh. student me emër Παπαδόπουλος Δημήτρης dhe e-
mail papad@gmail.com). Pastaj klikoni Next 

mailto:papad@gmail.com


HAPI 5-Pc(2o) 

 

  

Në ekranin tjetër shtypim Join Meeting dhe ne hyjmë në "klasë" 



HAPI 6-Pc(2o) 

 

  

Kur më duhet një kohë tjetër (p.sh. një ditë tjetër në një klasë tjetër) për të hyrë në klasë, 

atëherë shfaqet ekrani në vijim dhe sepse unë kam bërë tashmë instalimi i programit ku klikoj  

hapje  Cisco Webex Meeting       



HAPI 7-Pc(2o) 

 

Menjëherë pasi të shfaqet ekrani ku shtypim Join meeting  dhe ne hyjmë në "klasë". Pra, 

mënyra e 2-të është më e shpejtë - provojeni 


