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          Kodi 

  

ECTS kredi 

 

4 Semestri 7 

 

Javët mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore     

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metodologjia e 

mësimit 

Lёnda Tё folurit nё publik me shkathtёsi komunikimi do të zhvillohet në 2 orë ligjërata 

dhe 1 orë ushtrime, në javë. Do të përdoren metodat frontale dhe ndërvepruese, si ajo e  

bashkëbisedimit, e komentimit dhe vlerësimit, e argumentimit, e analizës dhe e sintezës. 

Studentët udhëzohen të përdorin literaturën dhe të debatohet për lëndën. Lënda zhvillohet 

me ligjërata, ushtrime, interaktivitete.  

Konsultime  

 

Mësimdhënësi 

Prof. asoc.dr. Flamur Shala e-mail flamur.shala@uni-prizren.com 

flamurshala@yahoo.com 

Tel. 044 509 272 

 

Asistenti 

 e-mail  

Tel.  

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

 

Lënda ka për qëllim që studentët: 

 

-Të kuptojnë drejt se Tё folurit nё publik me 

shkathtёsi komunikimi është njëra nga lëndët e cila 

ka lidhje me retorikёn, me tё folurit bukur, me 

pёrgatitjen e njё fjlaimi, me shkathtёsitё e 

komunikimit: tё folurit, tё lezuarit dhe tё shkruarit.  

-Ta ngrejnë nivelin e përgjithshëm mbi tё folurit nё 

punlik.   

-Ta identifikojnë, ta kuptojnë dhe ta zbatojnë 

drejtshqiptimin e gjuhës.  

-T’i zhvillojnë aftësitë e komunikimit dhe 

transmetimit të dijes së tyre. 

-Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara 

nga fusha tё caktuara para tё tjerёve. 

-Të ngrisё shkallёn individuale tё tё folurit nё 

publik. 

-T’i zhvillojnë aftësitë pёr zbatimin e shkathtёsive 

tё komunikimit. 

 

Pikësynimi kryesor i lëndës është që studentët:  

 

-Të aftёsohen me shkatthtёsinё e Tё folurit nё publik është 

me njërёn nga lëndët e cila ka lidhje me retorikёn, me tё 

folurit bukur, me shkathtёsitё e komunikimit, me pёrgatitjen 

e njё fjlaimi.  

-Ta ngrejnë nivelin e përgjithshëm mbi njohuritё e tё folurit 

nё publik.   

-Tё aftёsohen ta kuptojnë dhe ta zbatojnë drejtshqiptimin e 

fjalёve dhe fjalive tё gjuhës qё pёrdorin.  

-T’i transmetojnё aftësitë e komunikimit dhe tё ndikojnё te tё 

tjerёt. 

-Të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha tё caktuara para tё 

tjerёve. 

-Të ngrisin nё shkallёn mё tё lartё individuale tё folurit nё 

publik. 

-T’i zhvillojnë nё mёnyrё tё vazhdueshme aftësitë pёr 

zbatimin e shkathtёsive tё komunikimit. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata, prezantime, detyra, ushtrime me shkrim e me gojë, diskutime, debate, konsultime etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Klasa, tabela, projektor, kompjuter, materiale të tjera etj. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
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 Vijueshmëria – 10%  

  

Punim seminari  5%  

Detyra                  5%  

Testi gjysmësemestral 

25% 

 

Provimi përfundimtar 

55% 

 

  

  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 

 

       Studentët kanë për detyrë të ndjekin rregullisht ligjëratat 

dhe ushtrimet. Në mënyrë ndërvepruese të marrin pjesë në 

mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe t’i kryejnë të gjitha 

detyrat që i jep mësimdhënësi.  

Ushtrime       

Brenda orëve të ushtrimeve dhe me metoda 

ndërvepruese do të ketë pjesë të ushtrimeve për 

qartësi më të madhe që kanë të bëjnë me lëndën e 

Praktikumit të gjuhës shqipe. 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 1 15 15 

Përgaditja e punimit të seminarit 1 15 15 

Detyra –analizë gjuhësore 1 15 15 

Parapërgaditja për testin e parë (gjysmësemestral) dhe të dytë 

(përfundimtar 

1 15 15 

Konsultime 1 10 10 

Parapërgaditja për testin (provimi) përfundimtar     

    

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, lënda i ka 4 ECTS kredi 

studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 100 orë 

Ngarkesa totale: 100 

 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Njohuri tё pёrgjithshme peёr tё folurit 

nё publik 

2 Tё folurit nё publik – shkathtesi e 

komunikimit 

1 

  

2. Shkathtёsitё e komunikimit 2 Tё folurit, te lexuarit, tё shkruarit 1 

  

3.  Te folurit nё publik dhe retorika 2 Retorika ne antikё 1 

  

4.  Fjalimi nё publik  2 Ushtrime me te folurit ne publik 1 

  

5. Pergatitja e njё fjalimi tё shkurtёr 2 Fjalimi i shkurter dhe suksesi ne publik 1 

  

6. Prezantimi i njё temё para publikut 2 Prezantime tё studentёve 1 

  

7. Debati dhe tё folurit nё publik 2 Debati me pjesёmarrje tё studentёve 

Tema e zgjedhur nga studentёt 

1 
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8. Folësi dhe audienca 2 Tryeza e rrumbullaket dhe debati me 

studentё 

1 

  

9. Parapёrgatitja pёr prezantim me tё folur 

nё publik 

2 Disa mёnyra tё parapёrgatitjes pёr 

prezantim nё publik 

1 

  

10. Tё folurit nё publik nё promovim tё njё 

libri 

2 Promovimi i detyrave dhe rezultateve tё 

hulumtimeve tё studentёve tё studentёve 

1 

  

11 Llojet e kominikimit  2 Komunikimi verbal dhe jo verbal 1 

  

12 Gjuha dhe komunikimi 2 Pёrdorimi i saktё i gjuhёs 1 

  

13 Arti i te folurit ne publik 2 Prezantimi dhe arti i te folurit ne publik 1 

  

14 Etika e te folurit ne publik 2 Kujdesi ndaj dёgjuesve-auditorit dhe 

fjalёs publike 

1 

  

15 Rekapitulim i lendёs 2 Tё folurit, te shkruarit, te kuptuarit,  

Prezantimi, gjuha, arti, aetika e te folurit 

ne publik. 

1 

  

LITERATURA 
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VËREJTJE 

 

Mësimi mbahet sipas orarit zyrtar. Studentët duhet të prezentojnë në ligjërata dhe ushtrime. 

Vërejtje për studentin: 

 

Prezenca e sutentëve në orën e mësimit u ndihmon atyre të nxënë dije për lëndën. Zhvillimi i lëndës me metodën 

interaktive i bën më të interesuar dhe më komunikues.  

 

 

https://bukinist.al/sq/1526_stephen-e-lucas

