
 

 

                                           MANUAL PËRDORIMI 

                    Edukimi në Distancë 

                                                      Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi 

                                            në fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç 

                                                                                         Qershor, 2020 
 

                                    

 

 



 

1 
 

Edukimi në Distancë | Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç 

www.edukimihershem.rks-gov.net 

            TABELA E PËRMBAJTJES 

1. Qëllimi i platformës “Edukimi në Distancë Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në                                                         

fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç”----------------------------------------------------2          

2. Partnerët dhe mbështetësit e platformës: “Edukimi në Distancë Kujdesi,                                                                     

Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç”------------------------3                                 

3. Kyçja në platformë -------------------------------------------------------------------------------- 4 

4. Mënyja kryesore ---------------------------------------------------------------------------------- -5                                                                            

5. Njoftimet --------------------------------------------------------------------------------------------6 

6. Ndërrimi  i gjuhës  --------------------------------------------------------------------------------- 7                                                                                                                                                                                                                        

7. Aktivitetet dhe llojet e tyre ----------------------------------------------------------------------- -8  

8. Arkiva dhe përmbajtja e saj ---------------------------------------------------------------------17 

9. Materialet mbështetëse---------------------------------------------------------------------------20 

10. Dërgimi i raportit javor nga Edukatorët----------------------------------------------------------23 

11. Informata se si të flasim me fëmijët për COVID19----------------------------------------------26 

12. Si të kontaktoni me ne për pyetje dhe informata të tjera--------------------------------------27 

http://www.edukimihershem.rks-gov.net/
http://www.edukimihershem.rks-gov.net/


 

2 
 

Edukimi në Distancë | Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç 

www.edukimihershem.rks-gov.net 

 

 

1. Qëllimi i platformës “Edukimi në Distancë Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë 

e hershme për moshën 0 – 6 vjeç”                                                               
 

 

Kjo platformë vjen për ju me qëllim që të jemi pranë jush në realizimin e aktiviteteve ditore me fëmijët tuaj në kushte 

shtëpie. Përmbajtja e aktiviteteve të prezantuara në këtë Platformë i stimulon fëmijët në zhvillimin e tyre në të gjitha 

fushat zhvillimore në varësi të moshës së tyre si në fushën fizike, njohëse, emocionale, matematikore dhe në atë të 

kreativitetit. 

 

Po ashtu kjo platformë do të sjellë informata se si të flasim me fëmijët për COVID-19, do të ketë tema mujore, 

formularë monitorimi për edukatorë, shembuj të aktiviteteve të realizuara nga fëmijët, video të ndryshme dhe 

materiale që flasin për zhvillimin e fëmijëve në moshën e hershme. 

Për fëmijët kjo periudhë e vështirë do të bëhet më e lehtë dhe më cilësore. Punoni bashkë me fëmijët tuaj gjatë 

aktiviteteve ditore të paraqitura në këtë platformë! 

Kënaquni bashkë, luani bashkë, mësoni bashkë me fëmijët tuaj – ky është përfitimi më i mirë në këtë kohë të 

vështirë! 
 

Ju dëshirojmë shëndet të mirë dhe ju rekomandojmë që t’i zbatoni udhëzimet që na japin profesionistët për ta 

ruajtur shëndetin dhe për ta kaluar kohën së bashku, në mënyrë sa më të mirë. Platforma “Edukimi në Distancë” do të 

sjellë çdo javë gjëra të reja të cilat do t’u shërbejnë fëmijëve, prindërve/kujdestarëve ligjor dhe edukatorëve. Ministria e 

Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në bashkëpunim me partnerët dhe me ekspertët, do të jetë e gatshme t’u 

përgjigjet pyetjeve tuaja të cilat mund t’i parashtroni çdo ditë. 

Rrini në shtëpi bashkë me fëmijët sepse vetëm kështu do ta tejkalojmë këtë pandemi në mënyrën më të mirë! 
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2. Partnerët dhe mbështetësit e platformës: “Edukimi në Distancë Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në 

fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç” 

 
- Edukimi në Distancë – Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç është 

mbështetur nga UNICEF dhe Save the Children: 

 

 
- Shumë foto dhe video në Edukimi në Distancë – Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 

0 – 6 vjeç janë mbështetur nga QSHHZH – Qendra për Shërbime Humane dhe Zhvillim dhe nga 

femijet e institucioneve parashkollore dhe femijet gjate realizimit ne familje: 

 

- Platforma Edukimi në Distancë – Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç 

është dizajnuar dhe zhvilluar nga Open Data Kosovo. 
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3. Kyçja në platformë                                                                                                            
 

        Hapi 1: Për tu kyçur në platformën tonë shkruani web adresën: w ww.edukimihershem.rks-gov.net 
 

  

    Tani jeni në platformë dhe do të ju shfaqet pamja si në vijim. Filloni të eksploroni duke lëvizur me maus në përmbajtjen e saj. 
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4. Mënyja kryesore 
 

Në desktop mënyja kryesore duket si vijon:  
 

 
  

 Ndërsa në pajisjet tuaja mobile mënynë kryesore e gjeni tek vijëzat e treguara me shigjetë: 
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5. Njoftimet 
 

Çdo njoftim ditor, javor, ose mujor do të jetë i paraqitur në faqën kryesore sikur në foto: 
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6. Ndërrimi i gjuhës 
 

        Hapi 1: Për të ndërruar gjuhën në mënynë kryesore klikoni mbi Shqip ashtu siç është treguar me shigjetë: 
  

 
 

 

        Hapi 2: Pasi të keni klikuar në opsionin e treguar me shigjetë do të ju shfaqen opsionet si në foton në vazhdim:  

  

                                  
 

 

 Hapi 3: Zgjedhni gjuhën që dëshironi nga opsionet e ofruara. 
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7. Aktivitete dhe llojet e tyre 
 

Hapi 1: Një ndër llojet e aktiviteteve janë ato ditore. Për të filluar aktivitetin ditor, ju mund vetëm të Klikoni me maus në 

“Fillo aktivitetin ditor”. Ku  pastaj do të ju shfaqen aktivitetet ditore për moshën 0-3 vjeç dhe moshën 3-6 vjeç. Në këtë 

mënyrë duhet të veproni çdo ditë, sepse për çdo ditë do të ketë aktivitete të reja ditore për moshat 0-3 dhe 3-6 vjeç. 

Hapi 2:  Kur jeni në këte faqe pasi keni klikuar Fillo Aktivitetin Ditor, ju duhet të përzgjedhni moshën që ka fëmija juaj 

për të filluar aktivitetin ditor. 
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Hapi 3: Nëse fëmija juaj është në grupmoshën 0-3 vjeç, atëherë do të ju shfaqen aktivitetet ditore të përgaditura për 

këtë grupmoshë si në pamjen në vijim. Ju duhet të klikoni mbi tutiullin e aktiviteteti dhe menjëherë do të ju hapet 

përmbajtja. Nëse dëshironi të ktheheni mbrapa, ju lutem vetëm klikoni mbi Kthehu Mbrapa. 
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Hapi 4: Nëse keni fëmijën në grupmoshën 3-6 vjeç, atëherë do të ju shfaqen aktivitetet ditore të përgaditura për këtë 

grupmoshë të ndara për moshën 3-4 vjeç, 4-5 vjeç dhe 5-6 vjeç si në pamjen në vijim. Ju duhet te 

klikoni mbi tutiullin e aktiviteteti dhe menjëherë do të ju hapet përmbajtja. Nëse dëshironi të ktheheni mbrapa, ju lutem 

vetëm klikoni mbi Kthehu Mbrapa.  
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Hapi 5: Për të hapur dhe filluar aktivitetin, ju lutem vetëm klikoni mbi titullin e aktivitetit ose pasi që të keni vendosur 

kursorin mbi foton e aktivitetit klikoni mbi shenjën    
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Hapi 6: Pasi keni hapur aktivitetin, është koha të filloni të lexoni instruksionet e nevojshme për të filluar dhe 

realizuar aktivitetin me sukses në bashkëpunim me fëmijen tuaj. Në këtë mënyrë duhet të veproni çdo ditë, sepse për 

çdo ditë do të ketë aktivitete të reja ditore. 
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Hapi 7: Ekziston edhe një mënyrë tjetër për të shkuar deri tek Aktivitetet Ditore. Vini re në mënynë kryesore opsionin 

Aktivitetet. Ju mund të filloni aktivitetin ditor edhe duke Klikuar tek Aktivitetet dhe pastaj të zgjedhni opsionin Ditore 

si në foto: 

                                                              
 

 

Hapi 8: Por përveç Aktiviteteve Ditore ekzistojnë edhe Aktivitetet Javore  dhe Tema Mujore, ku me të klikuar në njërën 

nga to hapen faqe të veçanta. Zgjedhim opsionin për Aktivitetet Javore siç është ilustruar me shigjetë më poshtë: 
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Hapi 9: Pasi të kemi klikuar opsionin Aktivitetet Javore, do të shfaqen të gjitha aktivitetet që do mbahën gjatë javës dhe 

janë të grupuara sipas moshës 0-3 vjeç dhe 3-6 vjeç si në foto: 
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Hapi 10: Gjithashtu për t’i shfaqur temat mujore te shoqëruara me temat javore/ditore. Klikohet opsioni Tema Mujore si 

më poshtë: 

                                                 
 

Hapi 11: Pasi të keni klikuar opsionin Tema Mujore do të shfaqet kjo faqe e cila përmban planin mujor, të ndarë në tema 

javore ku ju mund të shihni aktivitetin ditor të përfunduar (me ngjyrë të gjelbërt) dhe planifikuar (me ngjyrë të zezë). 
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Hapi 12: Nëse klikoni me maus mbi njërën prej aktiviteteve të përfunduara (me ikonën  dhe me ngjyrë të gjelbërt ), atëherë ju 

mund të hapni direkt atë aktivitetet specifik.  
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8. Arkiva dhe përmbajtja e saj        

         
Hapi 1: Nëse në mënynë kryesore klikojmë butonin Arkiva. Pasi kemi klikuar do të na shfaqet faqja e cila mbanë një arkivë të 

aktiviteteve për  të gjithë muajt. 
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Hapi 2: Për të hapur arkivën e aktiviteteve të ndonjërit prej muajve pozicionojmë kursorin mbi foton e muajit të 

përcaktuar. Muajt për të cilët ekziston arkiva kanë butonin  , muaji prezent ka butonin , ndërsa 

aktivitetet e muajve tjerë nuk janë përfunduar dhe arkivuar ende, prandaj kanë butonin Kthehu në fillim. 

  

 

                                                                      
 

 

 

 

 

Pasi që pozicionojmë 

kursorin mbi  

Arkiva Prill,2020 

http://www.edukimihershem.rks-gov.net/
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Hapi 3: Pasi të keni klikuar    hapet arkiva me të gjitha aktivitetet e atij muaji. 
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9. Materialet mbështetëse   

 

Hapi 1: Për më shumë informacione rreth zhvillimit të fëmijëve, ju mund të klikoni tek Materialet Mbështetëse dhe 

aty do të gjeni fotografi të fëmijëve të realizuar në kushte shtëpie, dokumente të ndryshme të cilat i dedikohen 

zhvillimit të fëmijëve në aspekte të ndryshme zhvillimore në moshën e hershme, pra moshën 0-6 vjeç. 

Gjeni në menynë kryesore Materialet Mbështetëse siç është treguar me shigjetë.Klikoni mbi të dhe do të j’u hapet faqja 

si më poshtë:   
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Hapi 2: Ju mundeni gjithashtu të dërgoni në formë digjitale fotografi ose video të fëmijëve tuaj gjatë realizimit të 

aktiviteteve ditore duke klikuar mbi njërin nga butonët më poshtë varësisht nëse doni të dërgoni fotografi ose video 

 

                                                                                    
  

 Hapi 2: Në qoftë se paraprakisht keni klikuar mbi butonin për dërgimin e materialeve Fotografi e ilustruar me shigjetë 

 si në foton paraprake, atëherë do të j’u hapet forma digjitale për dërgimin e materialeve Fotografi  
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Hapi 3: Lëvizni me kursorin poshtë dhe do të vëreni të dhënat që kërkohen. Duhet të zgjedhni Grupmoshën e fëmijës tuaj 

(e kërkuar), Emrin e aktivitetit që keni realizuar përmes platformës (e kërkuar), Cili ka qenë aktiviteti juaj i preferuar 

deri më tani (e kërkuar), dhe bashkangjitja e fotografisë (e kërkuar).        

  

                                
 

Hapi 3: Për të bashkangjitur fotografinë, pasi të keni klikuar mbi butoni  do të ju hapet dritarja për 

përzgjedhjen e fotografisë nga pajisja juaj, dhe pasi të keni plotsuar të gjitha të dhënat klikoni  për t’i 

dërguar. 

http://www.edukimihershem.rks-gov.net/
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10.Dërgimi i raportit javor nga Edukatorët 
 

Ky raport plotësohet nga edukatorët e grupit për të dëshmuar bashkëpunimin dhe mbështetjen e tyre për prindërit 

gjatë realizimit të aktiviteteve ditore/javore, në kushte shtëpie të paraqitura në platformën Edukimi në 

Distancë-Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç. Në këtë raport, do të kenë qasje vetëm 

menaxherët e edukatorëve, në rastin e institucionit parashkollor do të jetë drejtori i institucionit parashkollor, ndërsa në 

rastin e klasës para-fillore drejtori i shkollës. Ky raport nuk është publik. 

 

Në faqen e njejtë ku i vizituat aktivitetet ditore, ndodhen dy (2) opsionet për të dërguar Raportin Javor nga 

Edukatorët. 
 

OPSIONI 1: Klikoni këtu për të shkarkuar formën klasike të Raportit Javor 

 OPSIONI 2: Klikoni këtu për të plotësuar formën digjitale të Raportit Javor. 
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OPSIONI 1: Klikoni këtu për të shkarkuar formën klasike të Raportit Javor. 

Hapi 1: Klikoni në butonin si në pamjen më poshtë për të shkarkuar dokumentin zyrtar të  raportimit për të dëshmuar 

bashkëpunimin dhe mbështetjen tuaj për prindërit gjatë realizimit të aktiviteteve ditore/javore, në kushte shtëpie të 

paraqitura në platformë. 

Hapi 2: Pasi të keni shkarkuar dokumentin, plotësoni të dhënat dhe bashkëngjiteni ne emailin tuaj dhe dërgojeni 

përmes email tek Menaxheri ku ju punoni. 
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OPSIONI 2: Klikoni këtu për të plotësuar formën digjitale të Raportit Javor. 

 

Hapi 1: Klikoni në butonin si në pamjen më poshtë për të plotësuar formën digjitale të raportimit për të dëshmuar 

bashkëpunimin dhe mbështetjen tuaj për prindërit gjatë realizimit të aktiviteteve ditore/javore, në kushte shtëpie të 

paraqitura në platformë. 

Hapi 2: Pasi të keni klikuar në opsionin e dytë, plotësoni të dhënat dhe dërgojeni përmes kësaj forme raportin javor 

tek Menaxheri ku ju punoni. 
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11.Informata se si të flasim me fëmijët për COVID19 

Organizatat partnere dhe mbështetëse UNICEF dhe Save the Children të platformës “Edukimi 

në Distancë Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç”, 

vazhdimisht sjellin materiale të ndryshme për të ju ofruar këshilla në lidhje me pandeminë te 

shkaktuar nga virusi COVID-19. 

Hapi 1: Pasi të keni hapur faqen kryesore ose duke klikuar mbi Fillimi, do ju hapet faqja kryesore, dhe  ju mund të qaseni 

në informatat “Si të flasim me fëmijët rreth Koronavirusit?” duke pozicionuar mausin dhe duke klikuar me maus ne “Si 

të flasim me fëmijët rreth Koronavirusit?”, e treguar me shigjetë 
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 12. Si të kontaktoni me ne për pyetje dhe informata të tjera 
 

 Hapi 1: Ju lutem klikoni fillimisht mbi menyn Kontaktoni, të ilustruar me shigjetë. 

Hapi 2: Përpara se të dërgoni pyetjet tuaja në lidhje me platformën sigurohuni që keni lexuar hapësirën e përgjigjeve 

të pyetjeve më të shpeshta si në pamjen në vazhdim. Ju lutem, klikoni mbi pyetjen për të parë përgjigjen e dhënë nga 

eksperti për kujdes, zhvillim dhe edukim në fëmijërinë e hershme. 
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Hapi 3: Nëse asnjëra nga përgjigjet nuk është ajo cfarë ju po kërkoni, atëherë ju lutem përdorni formën që ndodhet 

pak më poshtë “Kontaktoni për pyetje shtesë” për të drejtuar pyetjen tuaj. 

 

Vendosni pyetjen tuaj në pjesën Mesazhi juaj dhe klikoni me maus butonin Dërgo. 

Keni parasysh që të gjitha pyetjet që i drejtoni janë anonime dhe pas rishikimit nga ekspertët ato pastaj vendosen si 

përgjigje në pjesën e Pyetjeve më të shpeshta. 
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