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ECTS kredi 

 

4 Semestri 8 

 

Javët mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore     

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metodologjia e 

mësimit 

Lёnda e Psikolinguistikёs 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 njohuritё e pёrgjithshme pёr lёndёn e 

psikolinguistikёs 

-Tё kuptojnё kategoritё e tё menduarit dhe tё 

menduarit si proces 

-Tё kuptojnё konceptualizimin dhe leksikun 

mendor.  

-Tё kuptojnё procesin e perzgjedhja leksikore dhe 

konceptin mbi ggramatikёs mendore. 

-Tё kuptojnё procesin e prodhimit gjuhёsor, tё tё 

kuptuarit tё gjuhёs dhe 

-Tё kuptojnё tё nxёnit e gjuhёs dhe tё pёrvetёsimit 

tё gjuhёs. 

 

Lënda ka për qëllim që studentët: 

 

-Të dinё pёr njohuritё e pёrgjithshme pёr lёndёn e 

psikolinguistikёs 

-Tё dinё tё transmetojnё dijen pёr kategoritё e tё 

menduarit dhe tё menduarit si proces 

-Tё dinё prezantojnё dijen pёr tema si konceptualizimin 

dhe leksikun mendor.  

-Tё dinё mё shumё pёr procesin e pёrzgjedhjes leksikore 

dhe konceptin mbi gramatikёn mendore. 

-Tё dinё procesin e prodhimit gjuhёsor, tё tё kuptuarit tё 

gjuhёs dhe 

-Tё dinё pёr tё nxёnit e gjuhёs dhe pёr pёrvetёsimin e 

gjuhёs. 

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%) 
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Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

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 

Psikolinguistikёs. 

 

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-psikolinguistike 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 te pergjithshme per lёndёn e 

psikolinguistikёs 

2 Psikologjia dhe gjuha 1 

  

2. Kategoritё e tё menduarit 2 Gjuha dhe pёrfaqёsimi mendor 1 

  

3.  Tё menduarit 2 Kategoritё e tё menduarit -ushtrime 1 

  

4.  Leksiku mendor 

Gjuha dhe tё menduarit 

2 Njё a mё shumё leksikё 

Semantika leksikore 

1 

  

5. Marrja dhe prodhimi i fjalёve 2 Cilёsitё fonetike dhe tё veҫantat e 

tingujve tё fjalёs 

1 

  

6. Podhimi gjuhёsor – 1 2 Konceptualizimi, pёrzgjedhja leksikore, 

latenca 

1 
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7. Prodhimi gjuhёsor -2 2 Leksikalizimi, derivacioni, struktura e 

thellё 

1 

  

8. Test gjysmesemestral 2  1 

  

9. Prodhimi gjuhёsor -3 2 Mbushёsit verbalё, pauza fiziologjike, 

artikulative dhe delimitative 

1 

  

10. Tё kuptuarit e gjuhёs -1 

Lidhjet ndёrmjet gramatikёs dhe fjalёs 

2 Leksiku mendor 

Aktivizimi interaktiv, dekodimi, 

dekompozimi morfologjik  

1 

  

11 Tё kuptuarit e gjuhёs - 2 

 

2 Leksikaliteti 

Modeli i kёrkimit 

Modeli i njohjes 

1 

  

12 Tё nxёnit e gjuhёs - fazat 2 Gramatika e femijёve, gramatika 

universale. 

 

1 

  

13 Tёnxёnit e gjuhёs dhe  

Teorite e pёrvetёsimit tё gjuhёs 

2 Konsensusi gjuhёsor 

Nativizmi, biheviorizmi 

1 

  

14 Psikolinguistika dhe shqipja standarde 
 

2 Struktura fonetike e gjuhёs standarde 
Struktura gramatikore e shqipes 

standarde  

 

1 

  

15 Teknika e komunikimit mёsimdhёnёs 2 Komunikimi verbal 

Komunikimi shkrimor 

Komunikimi dёgjimor 

1 

  

 

Literartura: Rrahman Paҫarizi, Shqipja standarde nё parametrat psikolinguistikё, Prishtinё, 2011. 

                   Valier Peshkёpia, Studime neuro-psikolinguistike, Tiranё, 2017.  

                   Rrahman Paҫarizi, Fjalor i termave tё psikolinguistikёs, Prishtinё, 2012. 

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.  

 

 


