
 
                                   
                       
 

 

 

SYLLABUS I LËNDËS: “METODOLOGJI E MËSIMDHËNIES SË GJUHËS E 

LETËRSISË ME PRAKTIKË” 

Të dhëna bazike të lëndës:  

Universiteti: Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren 

Njësia akademike: Fakulteti i Filologjisë 

Titulli i lëndës: 
Metodologjia e mësimdhënies së gjuhës e letërsisë me 

praktikë  

Programi:  Gjuhë dhe letërsi shqipe 

Niveli: Baçellor   

Statusi lëndës: Obligative (O) 

Viti i studimeve: Viti III, Semestri VI 

Numri i orëve në javë: 2 + 1  

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni: Semestri veror 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof. ass. dr. Manjola Brahaj Halili  

Të dhënat kontaktuese:  manjola.brahaj@uni-prizren.com  

 

Përshkrimi i lëndës:  

Programi i kësaj lënde  përmban informacione për një 

aktivitet profesional për krijimin e teorisë mësimore-

edukative të punës me letërsinë, formimin e shijeve estetiko 

– letrare te nxënësit. Në përmbajtjen e tij përfshihen edhe 

tema të cilat i njohin studentët me metodat dhe format 

kryesore të punës dhe organizimit mësimor, me mënyrat 

dhe teknikat e arritjes së një komunikimi të ngritur 

profesional në raportet mësimdhënës – nxënës si dhe me 

informacione dhe dije të cilat do i bëjnë ata të aftë të 

gjykojnë e debatojnë në lidhje me mësimin e letërsisë në 

shkollë.  

  

Qëllimi i lëndës: 

Qëllimi këtij kursi është që të Të ndihmojë formimin 

profesional te studentëve, të cilët përgatiten për 

mësimdhënie në lëndën e letërsisë shqipe; 

Të zotërojë metodat dhe format kryesore të punës për 

organizimin e procesit mësimor, në përputhje me natyrën e 

lëndës; Të  arrihet  një  nivel  i  pëlqyeshëm  komunikimi  

në  raportet  mësimdhënës- nxënës; 

Të pajiset me mjeshtërinë metodike të interpretimit të 

letërsisë; Të zotërojë konceptet kryesore didaktike lidhur 

me organizimin e mësimit duke përfituar nga njohuritë 

bashkëkohore në fushën e mësimdhënies; 

Të aftësohen për të debatuar e diskutuar dhe për të 

gjykuar për probleme që lidhen me mësimin e letërsisë në 

shkollë. Të arrihet një dije e caktuar mbi fenomenin e artit 

letrar në  aspektin historik, teorik dhe metodologjik në 

frymën e zhvillimit të mendimit kritik, veçanërisht mbi 

problemet e  strategjisë dhe të metodave të mësimdhënies 

ndërvepruese;  
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Rezultatet e të nxënit:   

Gjatë dhe pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë 

në gjendje të:  

*gjykojnë në mënyrë të pavarur për proceset letrare; - 

ndërgjegjësohet për rolin e letërsisë në jetën shpirtërore të 

shoqërisë. - të kuptojë vlerat gjuhësore të veprave letrare. 

*arrijnë një dije e caktuar mbi fenomenin e artit letrar në 

aspektin historik, teorik dhe metodologjik në frymën e  

zhvillimit të mendimit kritik, veçanërisht mbi problemet e   

strategjisë dhe të metodave të mësimdhënies ndërvepruese; 

*njohin e të aplikojnë rregullat, normat dhe ligjshmëritë në  

interpretimin e artit të fjalës së folur apo të shkruar nëpër 

epokat e ndryshme letrare në raport me krijimtarinë gojore 

dhe me letërsinë e shkruar si pjesë integrale të gjuhës dhe të 

letërsisë; 

*projektojnë idetë dhe dijet e reja mbi njohuritë e 

shtruara,mbi figurat nga lënda mësimore e mbi 

funksionimin, natyrën dhe karakterin e letërsisë në tërësi, në 

harmoni me kërkesat e metodologjisë moderne të 

mësimdhënies ndërvepruese; 

*hartojnë sprova të reja mbi pranimin, analizën dhe 

interpretimin e drejtë historik e teorik të artit të letërsisë 

(antologjitë ndividuale në harmoni me shijen subjektive të 

vijuesve të kursit e në konform  strukturave të orëve   

mësimore të lëndës Gjuhë amtare pjesë integrale e të cilës 

është edhe letërsia në shkollat fillore dhe në të mesme të 

ulëta dhe të larta). 

Ngarkesa e studentit  (duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata 
2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 
1 15 15 

Punë praktike 
1 5 5 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 
1 15 15 

Ushtrime  në terren 
- - - 

Kollokfiume, seminare 
2 2 4 

Detyra të  shtëpisë 
- - - 

Koha e studimit vetanak të studentit (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 
2 15 30 

Përgatitja përfundimtare për provim 
- - - 

Projektet, prezantimet ,etj 
1 1 1 

Totali    
 100 orë (4 ECTS) 
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Metodologjia e mësimdhënies:   

Ligjërata, diskutime, vlerësim, kontroll 

periodik,konsultime shpjegim – sqarim. ushtrime, 

diskutim, debate, punë në grupe, demonstrim dhe 

interpretim.  

Metodologjia e vlerësimit:  

 

Vlerësimi i studentëve bazohet në punën, aktivizimin, 

frekuentimin, kolekviumet dhe punimin e prezantuar në 

përmbyllje të semestrit.  

1. Prezantimet studentore –  20 % 

2. Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë: 

15 % 

3. Provimi final  65% 

4. Totali: 100 %  

 

Vlerësimi në pikë: 

01-50= 5, 51-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-

100=10 

Literatura  

Literatura primare:  

1.Mimoza Gjokutaj: Didaktika e gjuhës shqipe, Tiranë 

2012  

2.Bardhyl Musai : Metodologji e mësimdhënies, 

3.Botimi i dytë, Tiranë 2014; 

4.Avzi Mustafa: Didaktika e gjuhës dhe letërsisë 

shqipe,Shkup 2004 

5.Ragip Gjoshi: Mësimdhënia e gjuhës shqipe në Kosovë (aspekte 

historike dhe didaktike),Prishtinë 2016. 

6.Riza Brada: Metodika e Gjuhës shqipe për 

shkollat fillore, Botimi III, i plotësuar, Pejë, 2005, 

7.Sofokli Garo:  Sfidat e mësimdhënies (Metoda, strategji, 

teknika dhe këshilla praktike për mësuesit fillestarë), 

Tiranë 2002; 

8.Tahir Zajazi: Metodologji të mësimdhënies dhe mësimnxënies 

,Shkup 2003.  

9.Sofokli Garo:  Mësimdhënia bashkëkohore, Tiranë, 2008. 

10.Gëzim Dibra: Islam Dizdari – Metodologjia e 

mësimdhënies, Shkodër 2004; 

11.Gjovalin Shkurtaj: Njazi Kazazi, Ymer Çiraku – Hyrje në 

metodikën e punës shkencore, Tiranë 2004 . 

Literatura shtesë:   

1.Bardhyl Musai:  Mësimdhënia dhe të nxënit 

ndërveprues, modele për  zhvillimin e të 

menduarit kritik të nxënësve, Cikli fillor, Tiranë 

2005. 

2.Bardhyl Musai:  Psikologji e edukimit, Tiranë 

1999. 

3.Bardhyl Musai.: Mjeshtëritë themelore të mësimdhënies, Tiranë 

1997. 

4.Metodologjia e përgjithshme e të mësuarit: Shqipëri – SHBA 5-

8 janar, Tiranë 1993. 

5.Grup autorësh:  Strategjia e të mësuarit, Tiranë 1995. 

6.Majkëll Fullan: Kuptimi i ri i ndryshimit në arsim, Tiranë 2001. 
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7.Dragutn Rosandić: Metodika književnog odgoja i obrazovanja, 

Zagreb 1998. 

8.Nuhi Rexhepi:  Letërsia shqipe në tekstet  shkollore   të   

Kosovës   (1945-1990), Prishtinë 2002. 

9.Gëzim Dibra Islam Dizdari: Metodologji e mësimdhënies, 

Shkodër 2004. 

10. Esat Hoxha: Metdodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe, 

ETMM, Prishtinë 1984. 

11.Grup autorësh: Metodat e mësimdhënies, Tiranë 1999. 

12.Milet, Gaston: Pedagogjia e përgjithshme, Tiranë  1995. 

13.Eleni Karamitri: Arti i mësimdhënies,Tiranë 2001; 

14.Erion Kristo: Arti i të menduarit: Psikologjia dhe 

metodologjia e studimit, Tiranë 2004; 

15.P. Tevo & Zh. Lekomt:  Komenti letrar (për mësuesit e 

shkollave fillore, të mesme dhe pedagogët e shkollave të larta), 

Tiranë  2000. 

16.Kurrikula bërthamë për arsimin parauniversitar te Republikës 

së Kosovës, Prishtinë 2012. 

Plani i dizajnuar i mësimit: 

Java Ligjërata Ushtrime 

Java e parë: 

Njohja e studentëve me planin mësimor : Lënda, objekti 

dhe rëndësia e  Metodologjisë së letërsisë, pikëpamjet 

themelore mbi mësimin e letërsisë, teoritë mbi interpretimin 

e veprës letrare, synimet dhe objektivat themelorë edukativë 

të mësimit të letërsisë dhe metodat e interpretimit të veprës 

letrare. 

 

Java e dytë: 

Objekti i studimit të metodologjisë së mësimdhënies. 

Mësimdhënia në letërsi. Konceptet themelore në 

Metodologji të letërsisë, synimet, qëllimet, objektivat dhe 

metodat. Metodat sipas veprimtarive të nxënësve dhe 

metodat sipas proceseve njohëse.  

 

Java e tretë: 

Mësimdhënësi, mësimdhënia dhe mjeshtëritë e saj. 

Probleme të mësimdhënies: Mënyrat,parimet,format dhe 

metodat mësimore.Strategjitë e mësimdhënies ndërvepruese. 

Kurrikulat ( planet mësimore, programet) plankonsepktet, 

listat e lekturave, Vlerësimi permanent i   njohurive. 

 

Java e katërt: 

Kuptimi i metodave dhe mjeteve të mësuarit – kalsifikimi i 

tyre. 

Mjetet mësimore, burimet dhe mjetet e informacionit 

(Tekstet: Antologjitë, krestomacitë, leksikonët, 

doracakët,testet, fletoret e punës dhe menaxhimi me mjetet. 

 

Java e pestë:   

Toeritë e reja mbi studimin e verpës letrare në procesin 

mësimor. Teoritë metodike dhe letrare: Didaktika e leximit 

letrar:Tekstet dhe llojet e teksteve. Përpunimi i 

teksteve.Leximet, rileximet, kuptimet, komentimet dhe 

interpretimet (teksti dhe konteksti).  

 

Java e gjashtë: Çështja e interpretimit të letërsisë në shkollë: Poezia lirike.  
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Krijimtaria gojore dhe lirika artistike ( e shkruar).  

Java e shtatë:   
Interpretimi i veprës epike: Poezia epike. Krijimtaria 

gojore dhe proza e shkruar. 
 

Java e tetë:   
Metodika e punës me pjesët letrare në prozë: Përpunimi i 

fragmenteve: Leximi, rileximi, komentet, interpretimet. 
 

Java e nëntë:   
Interpretimi i poezisë lirike . Metodologjia e punës me 

tekstin lirik. Përpunimi i llojeve (gërshetimeve epiko-lirike).  
 

Java e dhjetë: 
Analiza stilistike e veprës dhe semiotik i tekstit letrar – 

shenjat gjuhësore dhe jashtëgjuhësore: Menaxhimi i orëve 

me lekturë shkollore.  
  

Java e njëmbëdhjetë: 
Analiza e veprës dramatike si vepër letrare dhe si realizim 

skenik: Llojet e krijimeve me karakter dramatik, popullor, 

informativ dhe shkencor.  

 

Java e dymbëdhjetë:  
Mësimdhënësi i gjuhës shqipe –dija profesionale dhe 

metodike: Mësimdhënësii gjuhës shqipe dhe i leximit 

letrar.Organizimi dhe planikimi i mësimit.  

 

Java e trembëdhjetë: 

Organizimi i aktiviteteve të lira letrare. 

Zhvillimi i njohurive,shkkathtësive dhe shprehive të 

nxënësve përmes aktiviteteve jashtëmësimore. 

Ora e kontrollit dhe analizës së leximit të letyrës shkollorte.  

 

Java e 

katërmbëdhjetë:  

Metodologji e hulumtimit: 

Udhëzime për punimin e diplomave. Veprimtari themelore 

që lidhen me studimin: leximi, dëgjimi, si të lexojmë.  
 

Java e 

pesëmbëdhjetë: 

Kontroll dije – vlerësim, rishikim i njohurive:  

Vlerësimi. Format e vlerësimit Metodologji e vlerësimit dhe 

analizës së orëve mësimore;  Evoluim i materialit. 

 

Politikat akademike dhe kodi i  sjelljes   

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. 

 

 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 me rëndësi të veçantë.  

 


