
Të dashur kujdestarë ligjorë, 

Fëmija juaj është në karantinë për shkak të një rasti korone në klasën që po ndjek. 

 

Tani për tani, ai do të mësohet nga mësuesit e tij në mësime në distancë derisa të 

skadojë karantina. Ne dëshirojmë t'ju dërgojmë informacionin e mëposhtëm të 

rëndësishëm. 

 

1. Çfarë programesh ju duhen tani? 

 

 Në shkollën tonë, ne punojmë me dy programe në të cilat fëmijës tuaj tashmë i është 

dhënë qasja: Mebis dhe TEAMS. Të dy portalet janë shumë të rëndësishme për të 

marrë të gjithë informacionin që ju nevojitet. 

 

 2. Si fillon çdo ditë e mësimit në distancë? 

 

Fëmija juaj hyn në programin Mebis më së voni në orën dhjetë të çdo dite dhe kështu 

është i pranishëm në shkollë. 

Si punon kjo? 

 



 

Çfarë duhet të bëjmë në rast të një dështimi teknik të pajisjeve dixhitale? 

 

Në rast të një dështimi teknik, telefononi sekretarinë më së voni deri në orën 10:00 të 

mëngjesit. Mos e përdorni këtë itinerar derisa të keni provuar të gjitha mundësitë 

teknike. Identifikimi i të gjithë studentëve gjurmohet në internet në zyrën e sekretarit. 

 

Çfarë ndodh nëse fëmija im nuk regjistrohet në klasën e distancës? 

Ju do të merrni një mesazh. Nëse fëmija juaj nuk arrin të regjistrohet disa herë pa 

justifikim, ata do të marrin vërejtje. Në rast të përsëritjes, do të vendosen masa më të 

rrepta rregullatore. 

 

3. Si po vazhdon mësimi në distancë? 

 

Fëmija juaj merr material për të qenë në gjendje të punojë: Kjo mund të shpërndahet 

nga mësuesi në formën e fletëve të punës dhe të ngjashme. Por mund të jetë edhe 

dixhital. 

 

Ku mund ta gjejmë materialin? 

Button „Ich bin online“ anklicken. 



 

Përveç Mebis, fëmija juaj duhet të vizitojë gjithashtu bisedën në klasë të Ekipeve. Aty 

do të zbulojë se cilat detyra duhet të bëjë. Aty do të gjeni gjithashtu informacione në 

lidhje me cilin program dhe cilat materiale (Mebis, TEAMS, broshurë, libër, AB ...) do 

t'ju duhet për të përmbushur detyrat. 

 

Aty ku kërkohet, ai ia dërgon rezultatet e veta mësuesit siç është rënë dakord. Nëse 

nuk kërkohet ngarkim ose dërgim, mjafton që të kryejë detyrat plotësisht dhe me 

kujdes. Materiali i trajtuar mund të përdoret për një studim të performancës. 

 

Mënyra e ngarkimit të rezultateve në Mebis dhe TEAMS tashmë i është shpjeguar 

fëmijës tuaj në klasë. Ai gjithashtu ka marrë informacion në formën e një fletë 

pasqyre. Kjo gjithashtu mund të shkarkohet nga faqja kryesore e shkollës. 

 

Si e kupton fëmija im për një video konferencë? 

 

Konferencat me video mbahen në TEAM. Nëse një mësues po planifikon një takim, 

fëmija juaj mund ta shohë atë në kalendarin e Ekipeve. Ju mund të gjeni më shumë 

detaje në fletën e informacionit (shih më lart). 

 

4. Çfarë detyre kemi ndaj shkollës? 

 

Fëmija juaj ka për detyrë të ndjek me kujdes mësimet në internet, si dhe mësimet 

ballë për ballë. Mbështetni fëmijën tuaj në këtë. Nëse keni ndonjë problem, 

kontaktoni mësuesin sa më shpejt që të jetë e mundur. 

 
 


