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Përshkrimi: Lënda “Praktikë në media 2 - Bazat e internetit dhe të komunikimit online” synon që të njohë

studentët me njohuritë bazë për internetin dhe komunikimin online, duke i kushtuar përparësi aplikimit të
tyre në praktikë, përmes projekteve dhe detyrave të ndryshme që zhvillohen në këtë kurs. Kështu gjatë
zhvillimit të lëndës studentët marrin shprehi praktike që kanë të bëjnë me postën elektronike, skriptet bazë
të webit, komunikimin përmes chatit, messengers dhe VoIP, live streaming, etj. Gjithashtu studentët
njihen edhe me teknikat e përpunimit të videos, audios dhe të fotografisë për web dhe me mjetet dhe
mënyrat e rritjes së interaktivitetit dhe të multimedialitetit. Studentët përfshihen në projekte praktike si:
krijimi i një website në një nga platformat CMS, krijimi i albumeve në Flickr, krijimi i një kanali videosh
në YouTube, krijimi i një fan page mediatik, etj., duke konkretizuar në praktikë njohuritë e tyre bazë për
internetin dhe komunikimin online.
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Teknologjia e webit dhe e komunikimit numerik
Websajti si lloji bazë i publikimit në web
Krijimi i një websajti apo blogu në platformën Wordpress
Krijimi i kategorive dhe i faqeve të websajtit
Specifikat e të shkruarit pë web
Puna me postimet në formatet text, video dhe audio
Pajisja e blogut me aksesorë dhe mjete të SEO
Puna me komentet dhe interaktivitetin
Formatet, rezolucioni dhe përpunimi i fotografisë për web
Njohuri për “photo-sharing”
Krijimi i albumeve me fotolajme në platformën Flickr
Njohuri për “video-sharing”
Krijimi i një kanali videosh në You-Tube
Krijimi i audio-podcasting
Krijimi i një Fan Page për blogun apo website-in e krijuar

Forma e kontrollit dhe vlerësimit
- Detyrim frekuentimi në:50% të leksioneve
- Angazhimi në seminare/ushtrime:
- Projekti I: në javën e 4-të
- Projekti II: në javën e 8-të
- Projekti III: në javën e 12-të
- Projekti IV: në javën e 15-të
- Gjithsej:

10% e notës
20% e notës
20% e notës
20% e notës
30% e notës
100%

Literatura e detyruar për studentët:
Rrapo Zguri, Krijimi i një websajti apo blogu në Wordpress - cikël leksionesh
Rrapo Zguri, Hyrje në mediat sociale - cikël leksionesh
Lorenzo Cantoni, & Stefano Tardini, Internet, Routledge, 2007
Rrapo Zguri, Hyrje në blogosferë- cikël leksionesh
Literatura suplementare:
Rrapo Zguri, Mediat sociale dhe përdorimi i tyre nga gazetaria shqiptare, ISHM, Tiranë, 2015

