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Projekti Labdoo

Lidh të gjithë fëmijët nëpërmjet internetit 
dhe shpërndan arsimin kudo në planet. 

(Laptop + Fëmijë = Edukim)

përkthyer nga
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Labdoo Charta
Labdoo është një projekt jo-fitimprurës për rrjetin social, me 
qëllim futjen e teknologjisë në shkollat e vendeve në tranzicion 
në mënyrë sa më efikase (minimizimi i kostos së mundshme)

Labdoo ofron një rrjet social interneti tipi 2.0 dhe sistem operimi 
që mundëson kontrollimin dhe monitorimin e deyrave dhe 
proçeseve të ndryshme duke nisur që nga kontributi, përgatitja, 
logjistika dhe riciklimi(Labdoo rikthen laptopët e dëmtuar duke 
siguruar riciklim të sigurt)

Donatori mund ta gjejë laptopin që ka 
dhuruar nëpërmjet rrjetit social Labdoo. 
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Çdo vit, më shumë se 140 Milionë laptopë lihen 
pa përdorur anembanë botës dhe zëvendësohen 

nga laptopë të rinj… (+ 12% p.a.)

Në të njëjtën kohë, vetëm në Afrikë ka 106 
milionë fëmijë në moshë shkollore

Si mund t’i zgjidhim të dyja problemet? 

...me Labdoo!
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Pikëpamja furnizuese

* Modell: Die Gartner-Gruppe schätzt die Steigerungsrate 2008 auf 12%. Das o.a. Modell ist nur theoretisch und schreibt diese Steigerung 
bis 2024 fort.
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Sfida

Si të dërgojmë një numër të madh laptopësh te fëmijët duke gjetur një 

mënyrë të përshtatshme:

4 elemente duhen marrë parasysh për te dërguar laptopin te fëmija; 

këto 4 elementë përcaktojnë “distancën ndërmjet fëmijës dhe laptopit”

Çfarë është distanca ndërmjet laptopit dhe 
fëmijës? 

(1) Laptop 
falas

(2) Rregullim 
falas i laptopit

(3)Depozitim 
falas 

(inventar)

(4) transport 
falas

hapi 
1

hapi 
2

hapi
3

hapi
4
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Sistemi operues Linux (Ubuntu)
• Programe falas, te plota dhe me perditesim cdo 

gjashte muaj
• Rreth 10.000 aplikacione falas
• Vepron shpejt në laptopët e vjetër
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Edubuntu programi luaj dhe mëso, për 
parashkollorët – për nxënësit e shkollës së 

mesme

Luaj

Llogaritj
e

Lexime / Gjuhë
Shkencë

Shkenca humane Mëso
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Wikidoo – një nëndarje e Wikipedias (SOS Children 
UK)

• 5.500 artikuj (korrespondon me rreth 20 volume të enciklopedive)

• Lejon aksesin e të dhënave të wikipedias edhe kur je 
jashtë linje (offline)

• Përzgjedhje temash nga fëmijët dhe të rinjtë
• www.schools-wikipedia.org
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 Studimi për Labdoo: 

nga dhurimi për përdorim dhe shperndarje

Burimi i 
laptopit

Laptop
+

depozitim

Burimi i 
transportit

Burimi i 
instalimeve

Shpërndarja
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Foto nga faqet e projektit Labdoo

https://picasaweb.google.com/LabdooScrapbook
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Si mund te kontribuoni? 

Ta bëni të njohur Labdoo
Të kërkoni dhe të dhuroni laptopët e papërdorur 
në korporatat tuaja private
Të bashkpunoni teknikisht, të instaloni mjetet

    (Ubuntu, Edubuntu, Wikidoo)
Logjistikë

Depozitim dhe
Transport       (dootrips)
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Kërkesat për një laptop:

Nga Pentium 4 (ab 11.2000) ose më i shpejtë
RAM nga 256/512 MB
Hard disku nga 20 GB ose më shumë
Nuk është difektoz
 Me karikues

Nevojiet gjithashtu
 2,5” IDE/SATA hard disk nga 20 GB, 
 Laptop RAM (SD/DDR),
 Komponentët e rrjetit WiFi

(Kompatibiliteti varet nga pajisja)
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Ju falenderojmë për vëmendjen!

Të gjitha qendrat e Labdoo anembanë botës : 
www.labdoo.org/hubs
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