
VALEU-X
Microsoft Teams – 
Teams, PWC, 
VCLs, dhe Takimet



Axhenda

1. Prezantimi

2. Parametrat e Teams

3. Komunitetet e punës profesionale (PWC)

4. Krijo një strukturë VCL 

5. Kalendari

6. Planifiko Takime/Evente-Live

7. Këshilla dhe sugjerime

8. Ushtrime



1. Krijimi i një komuniteti profesional pune

2. Planifikimi dhe zhvillimi I takimeve 

3. Krijimi i një strukture VCL ne MS Teams 

Qëllimet e trajnimit



1. Hyrja

• Mjedisi i punës ka ndryshuar 

• Hierarkia dhe proceset strikte ⇢  Zhdërvjelltësi

• Kuantitet ⇢ Kualitet

• Biznesi i zakonshëm ⇢ Inovacion

• Individual ⇢ Grupe



01 02 03 04 05

Email dhe 
planifikim 
takimesh

Telefonata Krijimi, përpunimi 
dhe gjetja e 

përmbajtjeve

Chat-i/ Biseda Kontakte

Office 365: Zgjidhjet e plota të bashkëpunimit në grup

1. Hyrja



2. Parametrat e ekipit (Team)

Team

Team është një grup njerëzish që bashkohen për të arritur një qëllim të caktuar. („Mëso 
rreth  teams dhe channels“).



2. Parametrat e Team

Teams

 Teams janë grupe njerëzish, të cilët 
punojnë ne një projekt të përbashkët. 

 Ata mund te paraqiten ne bazë të 
përmasave, duke filluar nga komunitete 
të vogla studimi në organizata te 
mëdha.

Source: 
https://www.microsoft.com/itshowcase/blog/wp-
content/uploads/2017/03/Microsoft-Teams-
channel.png



2. Parametrat e Team

 Krijimi i Ekipeve (Teams) 

 Ekipet mund të krijohen duke futur 
anëtar ndërmjet Email-it ose me kode 
sigurimi.  

 Kanali që do të krijohet quhet General. 



Parametrat e team

 Stafi: Administrimi i komuniteteve të studimit
 → secili grup ka një lider
 → fletore e integruar stafi
 Të tjerë: Grupe studimi, grupe të kohës së lirë 

dhe aktivitete të tjera 
→ Të drejta të njëjta në aspektin lexim-shkrim

Source: („What is Microsoft Teams and which type should I use? - ask.PLCSCOTCH“, n. d.)

 Klasa: E përshtatshme për diskutime, 
projekte në grup dhe detyra. 

→ ideal për mësues & studentë 
    → secila klasë është e lidhur me një fletore 
personale, ku paraqiten materiale mësimore

 Komuniteti profesional i mësimit:  grupe 
pune edukative si psh studentë PhD

→ leje të njëjta në aspektin lexim-shkrim



3. Komunitete profesionale të punës (PWC)

Krijo një   PWC (hap pas hapi)

 Zgjidh tipin e  team që mendon se të përshtatet, psh  PLC ose staf

Source: 
https://powell-software.com/wp-content/uploads/2020/03/
overview-of-teams-and-channels-image1.png



3. Komunitete profesionale të punës (PWC)

 Pasi zgjodhët llojin e team, vendosini një emër dhe zgjidhni parametrat e sigurisë

 Shto direkt pjestarë në ekip ose anashkaloje këtë veprim

→ private: Drejtuesi I team mund te shtojë pjestarë, të 
cilët futen në ekip me anë të një kodi. Team mund të 
gjndet edhe ne galerinë e ekipeve 
→ public: Cdokush mund të bëhet pjesë pa aprovimin 
e drejtuesit..



3. Komunitete profesionale të punës (PWC)

 Tani jeni gati të filloni

 NJë kanal kryesor(general), seksioni i dosjeve & fletorja stafit u krijuan automatikisht



3. Komunitete profesionale të punës (PWC)

 Një fletore e stafit përmban tre lloje nën-
fletoresh:          

a) Collaboration Space→  fletore ku i gjithë stafi mund 
  të bashkëpununojë, p.sh. për shënimet e takimeve, 
ndjekja e progresit të nismave 

b) Content Library →fletore ku udhëheqësi i stafit        
          mund të ndajë materialet e kursit (vetëm për 
anëtarët), p.sh. për procedurat, datat dhe afatet

c) Staff member notebooks → fletore private midis 
drejtuesit të stafit dhe anëtarit të stafit(drejtuesi mund të ketë 
akses , ndërsa anëtarët nuk mund t'i shohin fletoret e 
pjestarëve të tjerë), p.sh. hulumtime profesionale, reagime, 
vlerësime



3. Komunitete profesionale të punës (PWC) – Shembulli më i 
mirë praktik

 Menaxho parametrat e Teams

 I zbatueshëm për gjitha  llojet e 
tjera të team



3. Komunitete profesionale të punës (PWC) – 
Shembulli më i mirë praktik

 Menaxho parametrat e Teams→ Leja e pjestarëve



3. Komunitete profesionale të punës (PWC) – 
Shembulli më i mirë praktik
 Menaxho parametrat e Teams → gjenero një kod për ekipin, që të lehtësohet hyrja.



3. Komunitete profesionale të punës (PWC) – Shembulli më i 
mirë praktik

 Menaxho parametrat e Team→ krijo kanale të reja me anë të 
parametrave ose tre pikat ngjitur me Team-in tuaj. 



3. Komunitete profesionale të punës (PWC) – 
Shembulli më i mirë praktik

 Menaxhoni parametrat e ekipit→ shtoni ose fshini pjestarë, dhe cakto rolet (drejtues, 
pjestar)



3. Komunitete profesionale të punës (PWC) – 
Shembulli më i mirë praktik

Menaxhoni parametrat e ekipit tuaj → shtoni ose fshini aplikacionet që doni të 
përdorni në komunitetin tuaj



3. Komunitete profesionale të punës (PWC) – 
Shembulli më i mirë praktik

 Zgjidhni nga një larmi e madhe e 
aplikacionesh  dhe  shtojini ato si skedë, 
p.sh. planifikuesi



3. Komunitete profesionale të punës (PWC) – 
Shembulli më i mirë praktik

 Planifikuesi e bën më të lehtë pasqyrimin e 
afateve, detyrave dhe progreseve.



3. Komunitete profesionale të punës (PWC) – 
Shembulli më i mirë praktik

  Shto website-in e kompanisë tuaj për një akses më të shpejtë



4. Krijo një strukturë VCL 

 ............



5. Kalendari  Shto data

 Planifiko takime/ evente live

 Bëhu pjesë e takimit direkt

 Kalendari është i mundur të përdoret 
nëse keni liçensë psh A1

 Nuk mund të përdoret nga llogari 
falas ose të ftuar

 



6. Planifikimi i takimeve/Evente live

 Shko te kalendari

→ në qoshen e djthtë sipër 

 Planifiko një takim të ri ose krijo një event live (për audience të madhe dhe të moderuar)



6. Planifiko takime/Evente live

 Takimet mund të zhvillohen 
një herë ose të përsëriten. 

 Për takimet e përsëritura: 
mund të shtoni një datë 
fillimi dhe mbarimi 

 Shtoni një kanal specifik 
për të treguar përkatësine e 
takimit 

 Shtoni antarët e kërkuar 
dhe opsional



6. Planifiko një takim/Eventet live

 Bëhu pjesë e takimit me anë të:
 Një linku
  Kalendarit
  Kanalit ku po zhvillohet takimi

Source: 
https://support.content.office.net/en-us/media/6d2bd9ee-ee7c-
4a78-b450-16dabb43b2a3.png

Source: 
https://support.content.office.net/en-us/media/18ea9fc8-979d-
4f30-95c0-998b4ca3eaca.png



6. Planifikimi i një takimi/Eventet live

 Mbaj shënimet e takimit
 Bëhu pjesë e një takimi & kliko  te tre 

pikat
 Starto të mbash shënime rreth takimit
 Shënim: shënimet mund të mbahen në 

takime me jo më shumë se 20 antarë
 Shënimet mund ti gjeni pas takimit në 

kanalin që u zhvillua.
 Secili takim në të njëjtin kanal ka një 

seksion të ri te shënimet (OneNote)



6. Planifiko një takim/Evente live

 Regjistro një takim
 Bëhu pjesë e një takimi  & kliko te tre pikat 
 Starto regjistrimin
 Në anën e majtë të shiritit do të shfaqet, një pikë e 

kuqe, e cila tregon se regjistrimi filloi 
 Ndalo regjistrimin njëlloj si e startuat, ndërmjet tre 

pikave( ndalo regjistrimin)
 Ju do të merrni një mesazh në chat kur regjistrimi 

te jetë ngarkuar në Microsoft Stream



6. Planifikimi i takimeve/eventet-live

 Eventet live janë transmetime të drejtpërdrejta 
të krijuara për një audiencë më të madhe

 Ato janë të moderuara dhe më të strukturuara

 Qëllimi kryesor: komunikimi i një personi me 
shumë të tjerë.

 Pas krijimit të eventit: ndajeni dhe publikoni 
linkun për të pranishmit → mund të ndani 
lidhjen përmes hyrjes në kalendarin e eventit 
live

 Shënim: ju duhet të paktën një Enterprise E1 
ose një licencë A3 për të krijuar një event live + 
linqe të ndryshme për prezantuesit dhe të 
pranishmit



6. Planifikimi i takimeve/eventet-live

 Shto parametra të tjerë

 Lidhur me lejet se kush mund ta shikojë 
eventin live

 Vendosni se si dëshironi të zhvilloni eventin 
(përmes Team apo pajisjeve të jashtme)

 Shënim: pasi të mbarojë një event i 
drejtpërdrejtë, nuk mund të ristartohet - ju 
duhet të krijoni një event të ri  (ftesë e re me 
anë të një linku).



6. Planifikimi i takimeve/eventet-live

 Pamja e moderatorit (hap pas hapi)



Planifikimi i takimeve/eventet-live

 Pamja e moderatorit (hap pas hapi)

 Zgjidh cfarë dëshiron të ndash me pjestarët (share)



6. Planifikimi i takimeve/eventet-live

 Pamja e moderatorit (hap pas hapi)



7. Këshilla & Sugjerime
 Nëse keni takime në të njëjtën kohë në kalendar , butoni “Join“  nuk do të shfaqet → ju 

mund të bëheni pjesë duke klikuar në të djathtë të eventit dhe duke selektuar “Join 
online“

 Kalendari i Teams do të tregojë evente, të cilat janë planifikuar ne  Teams, Exchange,  ose 
Outlook

 Nëse shton një kanal në takim, të gjithë mund ta shohin dhe të bëhen pjesë e takimit

 Ju mund të shtoni një dosje specifike në skedë → fillimisht duhet të ngarkohet në 
seksionin e dosjeve 

 Ju mund të shtoni bots (funksion i ri në MS Teams që ju lejon të bashkëveproni me të dhe 
merrni informacion nga një software ose website) dhe bashkëveproni me ta në chat ose 
kanal, psh Kayak për informacione rreth fluturimeve

 Shtoni një skedë Wiki në një kanal për të mbledhur dhe përdorur njohuritë.

 Planifikuesi: oranizoni detyrat e reja pasi i keni shtuar ato dhe shtoni etiketa te detyrat e 
të njëjtit lloj

 Eventi live: Deri në dhjetë prezantues mund të ndajnë përmbajtjen e tyre 
njëkohësisht.



8. Ushtrime

Source: https://www.youtube.com/watch?v=YmmswrQSKgU



Faleminderit për vëmendjen!
Pyetje?



Mattis.Altmann@tu-dresden.de
Lisa-Marie.Langesee@tu-dresden.de

mailto:Mattis.Altmann@tu-dresden.de
mailto:lisa-marie.langesee@tu-dresden.de?subject=MS%20Teams%20Training


Burimet e informacioneve

Learn about teams and channels. (n. d.). Retrieved on May 26th 2020, from 
https://support.office.com/en-us/article/learn-about-teams-and-channels-5e4fd702-85f5-48d7-
ae14-98821a1f90d3

https://de.smiletemplates.com/free/powerpoint-infographics/0.html (Infographic templates)

What is Microsoft Teams and which type should I use? - ask.PLCSCOTCH. (n. d.). Retrieved on May 
26th 2020, from https://ask.plcscotch.wa.edu.au/faq/209120

https://de.smiletemplates.com/free/powerpoint-infographics/1.html
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