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Hyrje 
 

Në kuadër të paketës së aktiviteteve 2.3 u organizuan disa trajnime të stafit mbi pajisjetnë 

ambientet në Universitetet partnere dhe institucionet e arsimit të lartë. Qëllimi i tyre ishte 

t'i jepnin stafit mësimdhënës një pasqyrë mbi përdorimin e pajisjeve, funksionalitetin e tyre 

dhe praktikat më të mira të përdorimit. Njohja e përdorimit dhe funksionimit të pajisjeve 

është thelbësore për të kuptuar teknologjitë themelore dhe rrjedhimisht për procesin 

mësimor. 

 

Sesionet e trajnimit të pajisjeve filluan në Prill 2019, pasi pajisjet u blenë nga institucionet 

partnere.  

Gjatë kohëzgjatjes së projektit u zhvilluan tre sesione trajnimi të pajisjeve në kuadër të 

ngjarjeve të projektit: 

 

Institucioni Vendndodhja Data 

UAMD Durrës, Shqipëri Prill 2019 

UAMD Durrës, Shqipëri Maj 2019 

UP & UBT Prishtinë, Kosovë Shtator 2019  
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Sesionet e trajnimit të stafit akademike 

 

Trajnimi i parë i pajisjeve në UAMD, Prill 2019 

 

Gjatë projektit DIMTV, UAMD ka ngritur dy laboratorë të rinj për studentët e MTVD të 

studimeve master profesional. Trajnimi i stafit për pajisje të reja u organizua nga Klemen 

Pečnik dhe Žana Juvan nga Universiteti i Lubjanës. Ata ndanë përvojën e tyre në fushën e 

produksionit dhe transmetimit me stafin akademik dhe studentët. Ata shpjeguan se si 

pajisjet mund të përdoren në produksione të ndryshme dhe se si studentët mund të 

zhvillojnë projektet e tyre. Trajnimi mbuloi një larmi të madhe konceptesh dhe parimesh në 

lidhje me çështjet teknike dhe një kuptim gjithëpërfshirës të proceseve të ndryshme gjatë 

prodhimit dhe transmetimit televiziv. Trajnimi u ndoq nga stafi mësimdhënës nga 

institucioni partner i UAMD 

 

 
Figure 1: Trajnim stafi mbi pajisjet e transmetimit UAMD 
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Figure 2: Pajisje monitoruese transmetimi UAMD  

 

 

 

Figure 3: Trajnim stafi mbi pajisjet e ndricimit UAMD 
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Figure 4:Trajnim stafi mbi pajisjet e transmetimit UAMD 

 

 

Figure 5: Trajnim stafi mbi pajisjet e transmetimit UAMD 
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Trajnimi i dytë mbi pajisjet i organizuar në UAMD, Maj 2019. 
 

Sesioni i dytë i trajnimit të pajisjeve u zhvillua në UAMD dhe u përqëndrua kryesisht në 

konfigurimin e pajisjeve për hapat e punës në transmetimin e drejtpërdrejtë, siç janë skripti, 

korrigjimi i ngjyrave, ndjekja dhe stabilizimi, ndriçimi dhe lëvizjet e kamerës. Pjesëmarrësit 

e sesionit të trajnimit prezantuan projektet që iu dhanë në sesionin e mëparshëm dhe morën 

pjesë në përgatitjen e pajisjeve të transmetimit. Të gjithë pjesëmarrësit punuan së bashku si 

një ekip televiziv dhe eksperimentuan me role të ndryshme gjatë testimit të transmetimit. 

Sesioni i trajnimit u drejtua nga Klemen Pečnik nga Universiteti i Lubjanës dhe u ndoq nga 

stafi dhe studentët e UAMD. 

 

Figure 6: Pajisje transmetimi - video mixer 
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Trajnimi i tretë mbi pajisjet i mbajtuar në UP dhe UBT, Shtator 2019.  
 

Trajnimi i tretë i pajisjeve u zhvillua në ambientet e UP dhe UBT në kuadër të sesioneve të 

trajnimit të stafit akademik. Fokusi kryesor i trajnimit ishte rreth kamerave, studios, 

përdorimit të regjistrimeve, etj. Trajnimi i pajisjeve për pajisje të reja u organizua nga 

Klemen Pečnik nga Universiteti i Lubjanës. Në kuadër të trajnimit të pajisjeve, pajisjet e 

studios u analizuan dhe komponentët që mungonin u sugjeruan për përfundimin e studios. 

Trajnimi u ndoq nga stafi mësimdhënës nga institucionet partnere të UP dhe UBT. 

 

-  

Figure 7: Pajisje studioje. 
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Trajnimi i katërt mbi pajisjet i mbajtuar në UAMD nga UL, Shtator 2021.  
 

Ky trajnim u fokusua në implementime dhe praktika me pajisjet e laboratorit të multimedias 

në UAMD. I gjithë stafi akademik pjesëmarrës u njoh me specifikat e pajisjeve dhe nevoja për 

përmirësim në të ardhmen për tu përshtatur ndryshime teknologjike.  

U diskutua mbi ndërtimin e skenareve të mundshme të lidhjeve të komunikimit dhe 

transmetimit live.  

 

Figure 8: Trajnim stafi mbi pajisjet 


