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Qëllimi studimor i lëndës

Përfitimet e studentit

Letërsia për fëmijë synon të aftësojë
profesionalisht synon të aftësojë profesionalisht
studentët për punë të sukseshme dhe efktive por
edhe për mësimdhënie bashkëkohore, duke ua
bërë të ditur vizionin e mundësive metodologjike
në kuadër të njohjes dhe përdorimit të parimeve,
kritereve, metodave, teknikave, formave dhe
strategjive që lidhen me punën me fëmijët, me të
nxënit nga ana e tyre, si dhe me vlerësimin e
aftësimit të tyre etj. Në këtë kurs apo cikël
ligjëratash studentët do të njihen me zhvillimin
historik të letërsisë kombëtare, me rolin që ajo
pati dhe ka në zhvillimin e shoqërisë, për
formimin e shijes estetike.

Të njohin historikun e zhvillimit të letërsisë për
fëmijë, specifikat dhe vlerat me të rëndësishme
të saj, duke u aftësuar për vlerësimin dhe
interpretimin e tyre në kuadër të dijeve teorike
dhe të mësimdhënies bashkëkohëse të letërsisë,
të krahasojnë teoritë e të mësuarit duke
argumentuar përparësitë e njërës kundrejt
tjetrës; të shprehin bindjet e tyre lidhur me
teorinë më të përshtatshme për mësimdhënien;
të dallojnë metoda, forma, strategji dhe teknika
që nxisin një punë më të sukseshme, ku do të
përdorin metodat që nxisin mendimin kritik,
interpretimin e teksitit letarar, të nxënit në
bashkëveprim etj. Studentët do të mund të
bëjnë dallimin e periudhave t ë letërsisë,
zhanreve letrare, të figuracionit letrar, si dhe të
nxjerrin me sukses mesazhin e veprave letrare.

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:
Du

Mësim i rregullt me disa qasje intensive ndërvepruese, duke përdorur format më praktike në
mënyrë që studentët të kuptojnë lëndën, vlerat, mesazhet dhe artin letrar. Diskutimi i problemeve,
stili i mësimdhënies, format e punës: frontale, grupore, individuale, të praktikës, seminarike, edhe
ndonjë formë tjetër, si mësimi projekt etj. Përvç ligjërava, ushtrimeve dhe eseve, do të bëhet edhe
interpretimi i veprave nga ana e studentëve, të cilët do t’i lexojnë ato. Me qëllim të aftësimit për
punë më të suksesshme, do të praktikohet edhe ushtrimi i leximit me zë i krijimeve të ndryshme
letrare, duke kultivuar kështu leximin artistik dhe motivues.

Kushtet për realizimin e temës mësimore:
Laptop, projektor, prezentim etj.
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%)
- Vlerësimi i parë: 20 %
- Vlerësimi i dytë 15 %
- Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera 10 %
- Vijimi i rregullt 5 %
- Provimi final 50%

Vlerësimi në %
100% - 91%
90% -81%
80% - 71%
70% - 61%
60% - 51%
50%

Nota përfundimtare
10 (dhjete)
9 (nëntë)
8 (tetë)
7 (shtatë)
6 (gjashtë)
5 ( pesë)

Obligimet e studentit:
Ligjërata

Ushtrime

Pjesëmarrja në ligjërata dhe përgatitja e
seminareve dhe eseve janë obligative

Leximi dhe analiza e veprave të autorëve të
ndryshëm

Ngarkesa e studentit për lëndën
Aktiviteti
Ligjërata
Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final)
Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose
në shtëpi)
Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet
Kollokfiume, seminare, projektet, prezentimet, etj
Ushtrime teorike
Përgaditja përfundimtare për provim

Orë
3
2
2

Ditë/Javë
15
2
15

Gjithsej:
45
4
30

1
1
2

15
8
15

15
8
30

2

2

4

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS
kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë

Java

Ligjërata

1.

Tema
Nocioni Letërsia për fëmijë; Burimet
e letërsisë shqipe për fëmijë; letërsia
për fëmijë dhe ajo për të rritur –
përkimet dhe dallimet; Specifikat e
letërsisë për fëmijë; Periodizimi dhe
studimi i letërsisë shqipe për fëmijë

Ngarkesa
totale: 5 ETC

136 ore
136:25=5

Orët
3

Tema
Aktivitet: Leximi i ninullave,
gjëegjëzave

Orët
1

3

Aktivitet: të lexuarit e përrallave të
Ezopit, Fontenit

1

3

Aktivitet: leximi i veprës “Gjahu i
malësorëve”, “Të vegjlit”

1

Ushtrime

Literatura: Prof, ass. Dr. Astrit
Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare
për fëmijë e të rinj, Sejko, Elbasan
2008; Prof, ass. Dr. Astrit Bishqemi,
Hyrje në teorinë e letërsisë për fëmijë,
Sejko, Elbasan 2004
2.

Fabulat dhe përrallat klasike në
leximin për fëmijë (Ezopi, Fedri, Zhan
Dë La Fonten, Ivan Krillov, Një mijë e
një net);
Fillimet e letërsisë artistike botërore
për fëmijë - vitet 1600-1700 (Sharl
Perro)
Literatura: Prof. as. Dr. Astrit
Bishqemi, Histori e letërsisë botërore
për fëmijë, Sejko, Elbasan 2006

3.

Fillimet e letërsisë shqipe për fëmijë,
veprat didaktike të shek. XVI-XVIII
dhe autorë të Rilindjes kombëtare që
krijuan për fëmijë
Naum Veqilharxhi, Konstantin
Kristoforidhi dhe krijimtaria e tij
letrare për fëmijë, Naim Frashëri, (Të
vegjlit)
Literatura: Prof, ass. Dr. Astrit
Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare

për fëmijë e të rinj, Sejko, Elbasan
2008

4.

Krijimtaria për fëmijë e Sami
Frashërit (Dheu është flori)

3

Aktivitet: Leximi i veprës ”Të
vegjëlit”, “Lulëkuqja”, “Dheu është
flori”, “Andrra e jetës”

1

3

Aktivitet: Leximi i veprës “ Postieri i
maleve”, “Lepuri analfabet”

1

Papa Kristo Negovani (I vogli Donat
Argjendi)
Ndre Mjeda – motivi i shkollës dhe ai
social në poezinë për fëmijë
Asdreni dhe poezia e tij për fëmijë
(Lulëkuqja)
Literatura: Agim Deva, Poezia shqipe
për fëmijë 1872-1980, Rilindja,
Prishtinë 1982; Prof, ass. Dr. Astrit
Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare
për fëmijë e të rinj, Sejko, Elbasan
2008

5.

Rexhep Hoxha (Zogu i qiellit, Verorja
ose Lugjet e verdha) – Përralla në
romanin për fëmijë
Mark Krasniqi (Postieri i maleve,
Lepuri analfabet, Mos fol gojë pa
nevojë, Vjersha te zgjedhura për
fëmijë) Gërshetimi i letërsisë gojore
dhe asaj artistike
Literatura: Agim Deva, Poezia shqipe
për fëmijë 1872-1980, Rilindja,
Prishtinë 1982; Prof, ass. Dr. Astrit
Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare
për fëmijë e të rinj, Sejko, Elbasan
2008

Detyrë: të analizosh veprën
“Verorja”, “Lugjet e verdha”

6.

Qamil Guranjaku, poet e kompozitor i
këngëve per fëmijë (“Xixëllonjat e
vogla”).

3

Aktivitet: leximi i veprës “Xixëllonjat
e vogla”, “Princesha Argjiro”

1

Ushtrim: të analizojmë veprën
“Lepuri me pesë këmbë”

Rifat Kukaj (Droja, Lepuri me pesë
këmbë ) Lufta në romanin tonë për
fëmijë
Vepra poetike për fëmijë e Ismail
Kadaresë (Princesha Argjiro, Në
muzeun e armëve, Kështjella dhe
helmi) Poema për fëmijë
Literatura: Agim Deva, Poezia shqipe
për fëmijë 1872-1980, Rilindja,
Prishtinë 1982; Xhevat Syla, Kush e
shkruan poezinë, Faik Konica, Prishtinë
2005

7.

Bedri Dedja dhe kontributi i dhënë
letërsisë për fëmijë (“Qyteti me tri
kështjella”, “Kalamajtë e Pallatit
Tim”) Relacioni midis reales dhe
fantastikes

3

Aktivitet: leximi i veprës “Kalamajtë
e pallatit tim”, “Mollëkuqja e
fëmijërisë”

1

3

Ese - prezentime

1

Odhise Grillo (Mollëkuqja e
fëmijërisë, Përrallat, Përshtatjet e
veprave të njohura nga letërsia
botërore dhe ajo kombëtare për
fëmijët)
Litertura: Prof, ass. Dr. Astrit
Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare
për fëmijë e të rinj, Sejko, Elbasan
2008

8.

Test i parë vlerësues

9.

Qamil Batalli (Agimet e kaltra –
roman i aktualitetit)

3

Ushtrim: të shkruajmë mbi veprën e
Qamil Batallit

1

Aktivitet: leximi i veprave
“Aventurat mbi trotinetin e vjetër”
dhe “Ndodhitë e Hundëkarotës”

Ymer Elshani (Aventurat mbi
trotinetin e vjetër ose Ndodhitë e
Hundëkarrotës, Njohja e trimave,
Gjelastreni mendjelehtë) Mesazhi
human i poezisë , tregimeve e
romaneve dhe fati tragjik i autorit
Literatura: Xhevat Syla, Harmonika e
atdhut, Faik Konica, Prishtinë 2005,
Xhevat Syla, Kush e shkruan poezinë,
Faik Konica, Prishtinë 2005
Test i parë vlerësues

10.

Vehbi Kikaj (Shtëpia ime ka sy,
Sarajet e bardha, roman realist)

3

Ushtrim: të analizojmë një vjershë
nga Vehbi Kikaj

1

Detyrë: punim seminari “Sarajet e
bardha” – Vehbi Kikaj

Vepra poetike për fëmijë e Ibrahim
Kadriut (Pas kthimit)
Literatura: Prof, ass. Dr. Astrit
Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare
për fëmijë e të rinj, Sejko, Elbasan
2008;Xhevat Syla, Arti i porosisë, Libri
shkollor, Prishtinë 1998

11.

Ali Huruglica (Dreri në mal, Vjersha të
zgjedhura për fëmijë) Qasja moderne
temave dhe motiveve te njohura
Gjëegjëza e kultivuar (Odhise Grillo,
Adelina Mamaqi, Arif Demolli, Gani
Xhafolli) dhe rëndësia e saj për
fëmijët e moshës më të re
Literatura: Agim Deva, Poezia shqipe
për fëmijë 1872-1980, Rilindja,
Prishtinë 1982; Prof, ass. Dr. Astrit
Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare
për fëmijë e të rinj, Sejko, Elbasan
2008

3

Aktivitet: leximi i veprës “Goni
Trazovaçi” – Adelina Mamaqi; “Dreri
me yll në ballë” – Ali Huruglica

1

12.

Rrahman Dedaj (Zogu dhe kulla)
Poetika e tregimit për fëmijë

3

Ushtrim: të shkruajmë për veprën e
Rrahman Dedajt

1

Aktivitet: leximi i veprës “Poezi të
zgjedhura për fëmijë”

Spiro Comora, poet e komediograf
(“Poezi të zgjedhura për fëmijë “)
Literatura: Prof, ass. Dr. Astrit
Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare
për fëmijë e të rinj, Sejko, Elbasan
2008; Kompleti i veprave të Rrahman
Dedajt, vëllimi IV, parathënia e Xhevat
Sylës, Fak Konica, Prishtinë 2008

13.

Test i dytë vlerësues

3

Ese - prezentime

1

14.

Agim Deva (Guri rrokulliset përpjetë,
Shitet babi im, Gurët fluturues, Këtu
dikush ka qenë, Koha e luleve / Loja,
poezia sociale, aktualiteti, tema
ekologjike)

3

Ativitet: leximi i poezise “Shitet babi
im”

1

Detyrë: të shkruajmë mbi poezinë
sociale

Sterjo Spasse (“Të fala nga fshati”)
Literatura: Prof, ass. Dr. Astrit
Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare
për fëmijë e të rinj, Sejko, Elbasan
2008
15.

Abdullah Thaçi (Përralla nga Prevalla)

Hajro Ulqinaku (“Ishulli i gjelbër”)
Arif Demolli (Lushi si askushi,
Princesha fisnike )
Literatura: Prof. Ass. Dr. Astrit
Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare
për fëmijë dhe të rinj, Sejko, Elbasan
2008

3

Ativitet: leximi i veprës “Lushi si
askushi”
Ushtrime: përmbledhje e literaturës
së zhvilluar

1
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Literatura shtesë
1. Letërsia për fëmijë; Xhevat Syla, Kush e shkruan poezinë- vlerësime për letërsinë për
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2. Xhevat Syla, Kuvendim poetik – antologji e poezisë shqipe për fëmijë e të rinj, Libri
Shkollor, Prishtinë 2010,
3. Odhise Grillo, Panoramë letrare I, II, III, Tiranë, 1986, 1998, 2000;
4. Prof.sc. Faik Shkodra, Letërsi për fëmijë, Universiteti i Prishtinës, 2002,
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6. Tasim Gjokutaj, Letërsia për fëmijë, Toena, Tiranë 2007;
7. Bardhosh Demiri, Letërsi për fëmijë, Rozafa, Prishtinë 2011

VËREJTJE
Nuk do të ketë kurrfarë tolerime për “huazim” nga interneti apo kudo tjetër. Punimet e njejta apo
të ngjajshme gjithashtu do të ndëshkohen. Rekomandohet që punimet që dorëzohen të jenë të
shkruara me kompjuter.

Vërejtje për studentin:
Studentët duhet t’u përbahen rregullave të përcaktuara sipas Statutit të UPZ-së dhe rregulloreve dhe
vendimeve të miratuara nga Senati i UPZ-së dhe këshilli mësimor
Pritet që secili student të vijë me kohë.
Nga çdo student pritet që të marrë pjesë në çdo ligjeratë. Për shkak të natyrës dhe mënyrës së mësimit
në këtë lëndë, ardhja në mësim dhe pjesëmarrja aktive në diskutim është kyçe. Çdo mungesë e
vazhdueshme rezulton me zbritjen e notës finale.

