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Qëllimi 
Ky dokument detajon planin mësimor për ECDL / ICDL Bazat e Kompjuterit. Syllabusi 
përshkruan, nëpërmjet rezultateve të mësimit , njohuritë dhe aftësitë që një kandidat duhet 
të posedojë për ECDL / ICDL Bazat e Kompjuterit. Syllabusi gjithashtu ofron bazën e 
provimit teorik dhe praktik për këtë modul. 
  
Copyright © 2009 ECDL Foundation 
Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet në asnjë 
formë, përveç nëse lejohet nga ECDL Foundation. Kërkesat për leje për të riprodhuar 
materiale duhet të drejtohen në ECDL Foundation. 
  
Përjashtimi i përgjegjësisë 
Edhe pse Fondacioni ECDL ka punuar me shumë kujdes në përgatitjen e këtij botimi, nuk 
jep asnjë lloj garancioni si botues, në lidhje me tërësinë e informatave të cilat i përmban ky 
botim, si dhe ECDL Foundation nuk është përgjegjës dhe nuk e mban përgjegjësinë për 
ndonjë gabim, lëshim, pasaktësi, humbje ose dëmtim të çfarëdollojshëm që mund të jetë si 
pasojë e informacioneve, udhëzimeve apo këshillave që përmban ky publikim. Ndryshimet 
mund të bëhen nga ECDL Foundation në diskrecionin e vet dhe në çdo kohë pa 
paralajmërim. 
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ECDL / ICDL Online Colaboration 
 

Ky modul përcakton konceptet dhe aftësitë në lidhje me organizimin dhe përdorimin e veglave për 

bashkëpunim online, të tilla si ruajtjen, aplikacionet e produktivitetit, kalendarët, rrjetet sociale,web 

mbledhjet, mjediset e të mësuarit, dhe teknologjitë mobile. 

Qëllimi i modulit 

 

Kandidatët e suksesshëm do të jenë në gjendje të: 

 

 Kuptojnë konceptet kyçe që lidhen me bashkëpunimin online.  

 Hapin llogari për t'u përgatitur për bashkëpunim online. 

 Përdorin ruajtjen online dhe ueb-aplikacionet e bazuara ne produktivitet, për bashkëpunim. 

 Përdorin kalendarët online dhe mobil për të menaxhuar dhe planifikuar aktivitetet. 

 Bashkëpunojnë dhe bashkëveprojnë duke përdorur rrjetet sociale, blogs dhe wikis. 

 Planifikojnë dhe organizojnë takime online dhe të përdorin mjediset e mësimit online. 

 Kuptojnë konceptit kyçe të teknologjisë mobile dhe të përdorin karakteristika siç janë e-mail, 

aplikacionet dhe sinkronizimi. 

 

 

 

 

Kategoria Lëmi i njohurive Ref. Objektivat 

1 Konceptet e 

Bashkëpunimit 

1.1 Konceptet 

Kryesore 

1.1.1 Të kuptoni qe TIK ( Teknologjia e Informacionit 

dhe Komunikimit ) mund të mbështes dhe të nxis 

bashkëpunimin në internet . 

 

    1.1.2 Identifikoni llojet kryesore të shërbimeve që 

mbështesin bashkëpunimin në internet si : Cloud 

Computing , teknologjinë mobile . 

 Identifikoni llojet kryesore të mjeteve që 

mbështesin bashkëpunimin në internet si : 

aplikacione të zakonshme të produktivitetit, 

rrjeteve sociale, kalendarët online, takime online , 

mjediset Online për mësim. 

 

    1.1.3 Identifikoni karakteristikat kryesore të veglave 

bashkëpunuese online si: përdorues të shumtë , 

kohë reale , arritjet globale, qasje të harmonizuar. 

 

    1.1.4 Përshkruajë përfitimet e përdorimit të veglave për 

bashkëpunim online s: fotografi dhe kalendarë të 

përbashkët, reduktoj shpenzimet e udhëtimit 



© 2012 The ECDL Foundation Ref: ECDL/ICDL Online Colaboration – Syllabus V.1.0   4 / 8 

Kategoria Lëmi i njohurive Ref. Objektivat 

lehtësinë e komunikimit, të rrisë, punën në 

skuadër , qasjen globale. 

 

    1.1.5 Të jeni të vetëdijshëm për rreziqet që lidhen me 

përdorimin e veglave për bashkëpunim online si : 

qasja e paautorizuar në dosjet e përbashkëta, 

pamjaftueshmëria ne menaxhimin e versionit të 

kontrollit, kërcënimeve malware, vjedhja e 

identitetit / të dhënave , ndërprerjet e shërbimit. 

 

    1.1.6 Njohin rëndësinë e të drejtave të pronësisë 

intelektuale dhe përdorimin e duhur të 

përmbajtjes duke përdorur veglat për 

bashkëpunim online. 

 

  1.2 Cloud 

Computing 

1.2.1 Kuptoni mënyrat në të cilat cloud lehtëson 

bashkëpunimin në internet dhe celular si: ruajtjen 

e dokumenteve dhe dosjeve të përbashkëta , qasje 

në një varg të aplikacioneve dhe veglave online. 

 

    1.2.2 Të përshkruajë përfitimet e cloud computing për 

përdoruesit si: shpenzime të reduktuara, 

zgjerimin e lëvizshmërisë, përditësimet 

automatike. 

 

    1.2.3 Të përshkruajë rreziqet e cloud computing si: 

varësisë ndaj ofruesit të shërbimit, kontrollin dhe 

mbrojtjen e të dhënave, humbjes së privatësisë. 

 

2 Përgatitja për 

Bashkëpunimin 

Online 

2.1 Përcaktimi i 

veçorive te 

përbashkëta 

2.1.1 Kuptoni se aplikacionet shtesë, plug-ins mund të  

kenë nevoje të instalohen për të përdorur vegla të 

caktuara për bashkëpunim online. 

 

    2.1.2 Identifikimi dhe  përdorimi i pajisjeve të 

zakonshme për të mbështetur bashkëpunimin në 

internet si: webcam , mikrofon, folësit. 

 

    2.1.3 Njohja se kufizimet firewall mund të shkaktojnë 

pengesa për përdoruesit gjatë aksesit ne një mjet 

bashkëpunues. 

 

  2.2 Set up-i 2.2.1 Shkarkimi i softuerë-ve për të mbështetur veglat 

e bashkëpunimit online si: VOIP, IM, ndarja e 

dokumenteve. 

 

    2.2.2 Regjistrohu dhe / ose hap një llogari përdoruesi 

për një vegël bashkëpunuese. Deaktivizoni fshini 

/ mbyllni një llogari përdoruesi. 

 



© 2012 The ECDL Foundation Ref: ECDL/ICDL Online Colaboration – Syllabus V.1.0   5 / 8 

Kategoria Lëmi i njohurive Ref. Objektivat 

3 Përdorimi i 

Veglave për 

Bashkëpunim 

Online 

3.1 Ruajtja 

Online dhe 

aplikacionet 

produktive 

3.1.1 Kuptojnë konceptin e zgjidhjeve të ruajtjes  

online dhe të identifikojnë shembuj të përbashkët. 

 

    3.1.2 Identifikoni kufizimet për ruajtjen online si: 

madhësia kufizuar, afati kohor, kufizimet për 

shfrytëzim të përbashkët. 

 

    3.1.3 Ngarkoni, shkarkoni, fshini fajllat dhe follderët  

online. 

 

    3.1.4 Kuptoni se aplikacionet e zakonshme të 

produktivitetit mund të arrihen nëpërmjet ueb-it . 

Identifikoni shembuj të përbashkët të bazuar në 

ueb aplikacionet e produktivitetit si: përpunimi i 

teksteve, kalkulimi i tabelave, prezantimet . 

 

    3.1.5 Identifikoni veçoritë e aplikacioneve të 

produktivitetit të bazuara ne ueb: lejoni fajllat të 

përditësohen nga përdoruesit e shumtë në kohë 

reale, lejon shpërndarjen e fajllave 

 

    3.1.6 Krijoni, modifikoni dhe ruani fajllat online. 

 

    3.1.7 Lejon / ndalon shpërndarjen e fajllave, foldereve, 

lejon përdoruesit e tjerë ti shohin, ndryshojnë, 

dhe përvetësojnë një fajll apo folder. 

 

    3.1.8 Shikon, rivendos versionet e mëparshme të 

fajllave. 

 

  3.2 Kalendarët 

Online 

3.2.1 Shpërndan një kalendar. Jep leje për ta hapur, 

ndryshuar dhe shpërnda një kalendar të 

përbashkët. 

 

    3.2.2 Tregon, fsheh kalendarët e përbashkët. 

 

    3.2.3 Përdorni një kalendar të përbashkët për të 

regjistruar një ngjarje, ngjarje të përsëritur. 

 

    3.2.4 Krijoni një reminder për një ngjarje. 

 

    3.2.5 Ftoni, largoni njerëz, burime për një ngjarje. 

Pranoni / refuzoni një ftesë. 

 

    3.2.6 Ndryshoni, anuloni një ngjarje ekzistuese. 

 

  3.3 Media 

Sociale 

3.3.1 Identifikimi i veglave të medies sociale që 

mbështesin bashkëpunimin në internet si: Rrjetet 
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sociale, wikis, forume dhe grupe, blogs, micro 

blogs përmbajtja e komuniteteve. 

 

    3.3.2 Krijoni, modifikoni opsionet për lejimin e 

shfrytëzimit/ privatësisë si: qasje në lexim ,qasje 

në shkrim, ftesa për përdorues. 

    3.3.3 Gjetja, lidhja e përdoruesve, grupeve në media 

sociale. Heqja e lidhjeve. 

 

    3.3.4 Përdorni një vegël të medies sociale për të 

postuar një koment , link. 

 

    3.3.5 Përdorni një vegël të rrjetit social për tu 

përgjigjur, forward-u një koment. 

 

    3.3.6 Përdorni një vegël të medies sociale për të  

up-loduar një përmbajtje si: foto, video, 

dokumente. 

 

    3.3.7 Hiq mesazhet nga rrjetet sociale. Të jeni të 

vetëdijshëm se vështirë mund të bëhet fshirja 

permanentë e mesazheve dhe fotove. 

 

    3.3.8 Përdorni një wiki për të shtuar ose për të bëre 

update një temë të veçantë . 

 

  3.4 Takimet 

Online 

3.4.1 Hap, mbyll  aplikacionet online të takimeve. 

Cakton kohën, datën dhe tëmën për një takim. 

 

    3.4.2 Ftoni, largoni pjesëmarrësit,caktoni të drejtat e 

qasjes 

    3.4.3 Startoni, përfundoni një takim. 

 

    3.4.4 Share / unshare desktopin, fajllat në një takim 

online. 

 

    3.4.5 Përdorni karakteristikat e chat-it të disponueshme 

në një takim online. 

 

    3.4.6 Përdorni, videot, karakteristikat e audios në një 

takim online. 

 

  3.5 Rrjetet e 

Mësimit 

Online 

3.5.1 Kuptojnë konceptin e një mjedisi mësimor 

online. Identifikimi i mjediseve të mësimit online 

, si: Virtual Learning Environments( VLEs ) dhe 

Learning Management Sysytems ( LMS ). 

 

    3.5.2 Kuptoni karakteristikat , funksionet qe janë në 

dispozicion brenda një mjedisi të mësimit online 
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si: Kalendari, noticeboard , chat-i, të dhënat e 

vlerësimit . 

 

    3.5.3 Qaseni në kurse në mjedise të mësimit online. 

 

    3.5.4 Ngarkoni, shkarkoni një fajll në një mjedis online 

të mësimit. 

 

    3.5.5 Përdorni një aktivitet të kursit si: kuiz , forum. 

 

4 Bashkëpunimi 

Mobil 

4.1 Konceptet 

Kryesore 

4.1.1 Identifikoni llojet e pajisjeve mobile si: 

smartphone, tabletë. 

 

    4.1.2 Kuptoni se pajisjet celulare përdorin një sistem 

operativ. Identifikimi i sistemeve të përbashkëta 

operative për pajisjet mobile. 

 

    4.1.3 Kuptoni termin Bluetooth dhe përdorimin e tij 

 

    4.1.4 Kuptoni opsionet e mundshme të kyçjes në 

internet për pajisjet mobile: wireless (WLAN), 

Mobile Internet (3G, 4G). Kuptoni karakteristika 

e këtyre opsioneve si: shpejtësia , kosto, 

disponibilitetin. 

 

    4.1.5 Kuptoni karakteristikat e sigurisë për pajisjet 

mobile të tilla si: përdorimi i një PIN-i, 

përmbajtjen backup, kyçja e internetit /Bluetooth/ 

on / off. 

 

  4.2 Përdorimi i 

Pajisjeve 

Mobile 

4.2.1 Lidhja me internet të sigurt duke përdorur 

wireless-in, teknologjinë mobile. 

 

    4.2.2 Kërkoni një ueb faqe. 

 

    4.2.3 Dërgoni, pranoni një e-mail. 

 

    4.2.4 Shtoni, modifikoni, hiqni një ngjarje në kalendar. 

 

    4.2.5 Shpërndani fajlla, video duke përdorur opsionet 

si: e-mail, mesazhe, rrjetet sociale, Bluetooth. 

 

  4.3 Aplikacionet 4.3.1 Identifikoni aplikacionet e përbashkëta si: lajmet, 

rrjetet sociale, produktivitetin, hartat, lojërat, e-

books. 

 

    4.3.2 Kuptoni se aplikacionet janë marrë nga dyqanet e 

aplikacioneve. Identifikimi dyqane të përbashkëta 

për pajisjet mobile. 
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    4.3.3 Kërko një aplikacion për pajisjet mobile në një 

dyqan aplikacionesh. Të keni njohuri se mund të 

ketë shpenzime gjatë blerjes, përdorimit të një 

aplikacioni. 

 

    4.3.4 Instaloni, deinstaloni një aplikacion në një pajisje 

mobile. 

 

    4.3.5 Azhurnimi i aplikacioneve në një pajisje mobile. 

 

    4.3.6 Përdorni një aplikacion në një pajisje mobile, si: 

komunikimi me zë ose video, rrjetet sociale, 

hartat. 

 

  4.4 Sinkronizimi 4.4.1 Kuptoni qëllimin e sinkronizimit të përmbajtjes. 

 

    4.4.2 Caktoni karakteristikat e sinkronizimit. 

 

    4.4.3 Sinkronizoni pajisjet mobile me e-mail, kalendar, 

pajisje të tjera. 

 

 

 

 


