Google Suite per alunni – Google Suite për
nxënësit
Google Suite for Education è un insieme di strumenti progettati per aiutare educatori e studenti a imparare
e innovare insieme.
Google Suite for Education (= për Arsimin) është një bashkësi instrumentash për t’ju ardhur në ndihmë
mësuesve dhe nxënësve për të mësuar e për t’u zhvilluar njëkohësisht.
È stato creato un account GSuite per ogni alunno. L’account è costituito da cognome.nome@icsturbigo.it
Ad esempio per l’alunno Mario Rossi: rossi.mario@icsturbigo.it
Shkolla ka hapur një profil GSuite per çdo nxënës. Adresa e profilit është e shkruajtur kështu:
mbiemër.emër@icsturbigo.it Për shembull, adresa e profilit të nxënësit Mario Rossi është:
rossi.mario@icsturbigo.it
Per l’utilizzo di tutti i servizi, se ne hai la possibilità, ti consiglio vivamente di utilizzare il pc e in questo caso
solo con Google Chrome. È possibile anche l’utilizzo con tablet e smartphone.
Nëse është mundësia, këshillohet lidhja në internet me anë të kompjuterit, duke përdorur programin
Google Chrome, për të përdorur të gjitha shërbimet e paketës Google Suite. Mund të përdoren edhe
tabletët ose celularët smartphone.

Istruzioni per entrare nell’account GMail con pc - – Udhëzime
për të hyrë te profili GMail me anë të kompjuterit
Potrebbero presentarsi due situazioni che analizziamo.
Kemi dy raste, që i analizojmë më poshtë.

1 - Nel pc è già in uso un account GMail – Ke një profil GMail që e përdor në
kompjuter
-

vedrai una schermata simile a questa
kur të hapësh Google Chrome, në ekran do të shfaqet një pamje e tillë
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-

clicca sull’icona dell’account Google in uso
kliko te ikona e profilit Google që po përdor
clicca su ‘Aggiungi un altro account’
kliko tek “Aggiungi un altro account” (= shto një profil të ri)

-

apparirà la seguente schermata
tani tek ekrani do të shfaqet kjo faqe
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-

-

inserisci l’indirizzo mail che ti è stato fornito es. rossi.mario@icsturbigo.it
shkruaj adresën e postës elektronike (= email) që të kanë dhënë në shkollë, p.sh.
rossi.mario@icsturbigo.it
clicca su ‘Avanti’
kliko tek “Avanti” (= vazhdo)
inserisci la password che ti è stata fornita
shkruaj fjalëkalimin (= password) që të kanë dhënë në shkollë
clicca su ‘Avanti’
kliko tek “Avanti” (= vazhdo)

al primo accesso ti verrà chiesto di accettare le condizioni di utilizzo del servizio GSuite
meqë është hera e parë që hyn te profili i ri, duhet të pranosh kushtet e përdorimit të shërbimit
GSuite: kliko tek “Accetta” (= prano)
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-

-

e poi di cambiare la password (seguendo le indicazioni che ti vengono date, in modo che la password
sia sicura)
pastaj duhet të ndërrosh fjalëkalimin (= password): shkruaj një fjalëkalim (= password) të ri (ndiq
udhëzimet që të jep faqja, në mënyrë që fjalëkalimi (= password) të jetë i sigurt)

ricorda sempre di non comunicare la tua nuova password a nessuno (tranne che ai tuoi genitori) e non
dimenticartela
mos ja trego askujt fjalëkalimin e ri (përveç prindërve të tu) e mos e harro
cliccando su cambia password entrerai nella casella GMail del tuo account istituzionale che appartiene
alla GSuite dell’Istituto
kliko tek “cambia password” (= ndrysho fjalëkalimin).
Sapo hyre te posta elektronike (= email) GMail i profilit tënd institucional. Profili i përket shërbimit
GSuite të Institutit shkollor.
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2- Nel pc non è in uso un account GMail - Nuk ke një profil GMail që e përdor në
kompjuter
-

vedrai una schermata simile a questa
kur të hapësh Google Chrome, në ekran do të shfaqet një pamje e tillë

-

clicca su ‘Accedi’
kliko tek “Accedi” (= hyr)
apparirà la seguente schermata
tani tek ekrani do të shfaqet kjo faqe

-

inserisci l’indirizzo mail che ti è stato fornito es. rossi.mario@icsturbigo.it
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-

shkruaj adresën e postës elektronike (= email) që të kanë dhënë në shkollë, p.sh.
rossi.mario@icsturbigo.it
clicca su ‘Avanti’
kliko tek “Avanti” (= vazhdo)
inserisci la password che è stata fornita
shkruaj fjalëkalimin (= password) që të kanë dhënë në shkollë
clicca su ‘Avanti’
kliko tek “Avanti” (= vazhdo)

-

al primo accesso vi verrà chiesto di accettare le condizioni di utilizzo del servizio GSuite
meqë është hera e parë që hyn te profili i ri, duhet të pranosh kushtet e përdorimit të sherbimit
GSuite: kliko tek “Accetta” (= prano)

-

e poi di cambiare la password (seguendo le indicazioni che ti vengono date, in modo che la password
sia sicura)
pastaj duhet të ndërrosh fjalëkalimin (= password): shkruaj një fjalëkalim (= password) të ri (ndiq
udhëzimet që të jep faqja, në mënyrë që fjalëkalimi (= password) të jetë i sigurt)

-
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-

ricorda sempre di non comunicare la tua nuova password a nessuno (tranne che ai tuoi genitori) e non
dimenticartela
mos ja trego askujt fjalëkalimin e ri (përveç prindërve të tu) e mos e harro
cliccando su cambia password entrerai nella casella GMail del tuo account istituzionale che appartiene
alla GSuite dell’Istituto
kliko tek “cambia password” (= ndrysho fjalëkalimin).
Sapo hyre te posta elektronike (= email) GMail i profilit tënd institucional. Profili i përket shërbimit
GSuite të Institutit shkollor.
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Istruzioni per entrare nell’account GMail con tablet e
smartphone - Udhëzime për të hyrë te profili GMail me anë të
tabletit apo celularit smartphone
Per tablet e cellulari è consigliato l’utilizzo con le app e la procedura è diversa in base al sistema operativo
in uso.
Për tabletet dhe celularët duhen përdorur disa aplikacione (shkarkohen falas nga Google Play Store ose App
Store). Proçedura ndryshon në bazë të sistemit operativ që ka tableti/celulari.

•
•

Prima di iniziare assicurarsi che sul cellulare o tablet ci sia l’app GMail
Në radhë të parë, kontrollo nësë në celular/tablet është aplikacioni GMail. Nëqoftëse nuk e ke,
shkarkoje

•

scaricare le app Google Classroom
nuovo account)

•

shkarko aplikacionet Google Classroom
profili i ri)

e Google Meet

(da fare prima di aggiungere il

dhe Google Meet

(përpara se të hysh te

Tablet e smartphone Android - Tablet dhe celular smartphone me sistem operativ
Android
Se utilizzi un device con sistema operativo Android (come Samsung, Huawei, Oppo, Motorola, Lenovo…)
Nëse përdor një pajisje elektronike me sistem operativ Android (si p.sh. Samsung, Huawei, Oppo, Motorola,
Lenovo…)
-

sul tuo telefono o tablet Android apri GMail

-

hap në celular apo në tablet aplikacionin GMail
in alto a destra tocca l'immagine del profilo
në pjesën e djathtë, lartë, tek ekrani, kliko te ikona e profilit
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-

tocca ‘Aggiungi un altro account’
kliko tek “Aggiungi un altro account” (= shto një profil të ri)

-

scegli il tipo di account che vuoi aggiungere: Google
zgjidh çfare profili është: Google

-

inserisci l’indirizzo mail che ti è stato fornito es. rossi.mario@icsturbigo.it
shkruaj adresën e postës elektronike (= email) që të kanë dhënë në shkollë, p.sh.
rossi.mario@icsturbigo.it
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-

clicca su ‘Avanti’
kliko tek “Avanti” (= vazhdo)
inserisci la password che ti è stata fornita
shkruaj fjalëkalimin (= password) që të kanë dhënë në shkollë

-

clicca su ‘Avanti’
kliko tek “Avanti” (= vazhdo)
al primo accesso ti verrà chiesto di accettare le condizioni di utilizzo del servizio GSuite
meqë është hera e parë që hyn te profili i ri, duhet të pranosh kushtet e përdorimit të shërbimit
GSuite: kliko tek “Accetta” (= prano)
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-

-

e poi di cambiare la password (seguendo le indicazioni che ti vengono date, in modo che la password
sia sicura)
pastaj duhet të ndërrosh fjalëkalimin (= password): shkruaj një fjalëkalim (= password) të ri (ndiq
udhëzimet që të jep faqja, në mënyrë që fjalëkalimi (= password) të jetë i sigurt)

ricorda sempre di non comunicare la tua nuova password a nessuno (tranne che ai tuoi genitori) e non
dimenticartela
mos ja trego askujt fjalëkalimin e ri (përveç prindërve të tu) e mos e harro
cliccando su cambia password entrerai nella casella GMail del tuo account istituzionale che appartiene
alla GSuite dell’Istituto
kliko tek “cambia password” (= ndrysho fjalëkalimin)
Sapo hyre te posta elektronike (= email) GMail i profilit tënd institucional. Profili i përket shërbimit
GSuite të Institutit shkollor.
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Tablet e smartphone IOs - Tablet dhe celular smartphone me sistem operativ IOs
(Apple)
Se utilizzi un device con sistema operativo IOs (iPad e iPhone)
Nëse përdor një pajisje elektronike me sistem operativ IOs (iPad ose iPhone)

-

se non hai l’app GMail scaricala da App Store
nëse nuk e ke në iPhone ose në iPad aplikacionin GMail, shkarkoje nga App Store
sull'iPhone o iPad, apri l'app GMail
hap aplikacionin GMail

-

clicca su accedi
kliko tek “accedi” (= hyr)
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-

scegli il tipo di account che vuoi aggiungere: Google
zgjidh çfarë profili është: Google

-

inserisci l’indirizzo mail che vi è stato fornito es. rossi.mario@icsturbigo.it
shkruaj adresën e postës elektronike (= email) që të kanë dhënë në shkollë, p.sh.
rossi.mario@icsturbigo.it
clicca su ‘Avanti’
kliko tek “Avanti” (= vazhdo)

-
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-

inserisci la password che ti è stata fornita
shkruaj fjalëkalimin (= password) që të kanë dhënë në shkollë
clicca su ‘Avanti’
kliko tek “Avanti” (= vazhdo)

-

al primo accesso ti verrà chiesto di accettare le condizioni di utilizzo del servizio GSuite
meqë është hera e parë që hyn te profili i ri, duhet të pranosh kushtet e përdorimit të shërbimit
GSuite: kliko tek “Accetta” (= prano)
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-

-

e poi di cambiare la password (seguendo le indicazioni che ti vengono date, in modo che la password
sia sicura)
pastaj duhet të ndërrosh fjalëkalimin (= password): shkruaj një fjalëkalim (= password) të ri (ndiq
udhëzimet që të jep faqja, në mënyrë që fjalëkalimi (= password) të jetë i sigurt)

ricorda sempre di non comunicare la tua nuova password a nessuno (tranne che ai tuoi genitori) e non
dimenticartela
mos ja trego askujt fjalëkalimin e ri (përveç prindërve të tu) e mos e harro
cliccando su cambia password entrerai nella casella GMail del tuo account istituzionale che appartiene
alla GSuite dell’Istituto
kliko tek “cambia password” (= ndrysho fjalëkalimin)
Sapo hyre te posta elektronike (= email) GMail i profilit tënd institucional. Profili i përket shërbimit
GSuite të Institutit shkollor.
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