
 
                                   
                       
 

 

 
SYLABUSI – PRAKTIKUM I GJUHËS SHQIPE 

Tё dhёnat bazike tё lёndёs 

 Universiteti Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” 

1 Fakulteti/Departamenti Fakulteti i Filologjisё/Gjuhё dhe Letёrsi Shqipe 
2 Titulli i lёndёs Praktikum i gjuhës shqipe 
3 Niveli  Bachelor 

4 Statusi i lёndёs  Zgjedhore  

5 Vtiti i studimeve  Viti I, semestri I 
6 Numri i orёve nё javё 2+2 

7 Vlera nё KREDI-ECTS 5 
8 Koha/lokacioni Semestri dimёror 

9 Mёsimdhёnёsi i lёndёs Prof. asoc. dr. Flamur Shala 
10 Detajet kontaktuese flamur.shala@uni-prizren.com   
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Përshkrimi i lëndës 

              Praktikumi i gjuhës shqipe ka lidhje të ngushtë me fonetikën, 
morfologjinë dhe leksikologjinë e gjuhës shqipe. Praktikumi përfshin 
mësimin mbi përdorimin e fjalëve të gjuhës shqipe sipas kategorive leksiko-
gramatikore, mbi përdorimin e drejtë të fjalëve që përdoren gabimisht. 
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Qёllimi i lёndёs 

          Nëpërmjet këtij kursi studentët do të mësojnë: 
- për përdorimin e drejtë të fjalëve sipas kategorive gramatikore dhe  
  drejtshkrimin e tyre.   
-për zbatimin e drejtshkrimit të gjuhës shqipe te fjalët që përdoren më    
  shumё gabimisht. 
- për zbatimin e normës drejtshkrimore te emrat, mbiemrat, foljet,  
  ndajfoljet, lidhëzat, pjesëzat. 

   

 
 
 
 
 
13 Rezultatet e të nxënit: 

     Studentët do tё: 
-kuptojnë se Praktikumi i gjuhës shqipe është lëndë e pandashme   
 nga fonetika, morfologjia dhe leksikologjia e gjuhës shqipe, pjesa e  
 fjalëformimit.  
-përvetësojnë drejtshkrimin e fjalëve dhe t’i dallojnë mirë ato:                                                              
-fjalët, pjesë të ndryshueshme e të pandryshueshme të ligjëratës;                                                                                        
-grupimin dhe kategorizimin e fjalëve;                                          
-aftësohen të dallojnë gjuhën dialektore nga standardja;                                -    
 fitojnë njohuri dhe ta përvetësojnë normën gramatikore;  
-zhvillojnë aftësitë për të hulumtuar, krahasuar, analizuar, sintetizuar 
parimet e drejtshkrimit tё gjuhёs shqipe etj..  

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime 2 15 30 
Përgatitja e punimit të seminarit 1 10 10 
Detyra –analizë gjuhësore 1 15 15 
Parapërgatitja për testin e parë 
(gjysmësemestral)  

1 15 15 

Konsultime 1 10 10 
Parapërgatitja për testin (provimi) 
përfundimtar  

1 15 15 
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Totali   125 orë (5 ECTS) 
14 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, ushtrime, seminare, prezantime, bashkёbisedim, konkretizim. 
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Metodologjia e vlerësimit 
 

Seminari, testi gjysmёsemestral, prezantimi, testi përfundimtar. 
 
Testi gjysmёsemestral ka -25 pikë  
Të gjitha aktivitetet -20 pikë 
(vijueshmёria, seminar, prezantime, detyra)    
Testi përfundimtar -55 pikë  
Total: 100 pikë  
 
Vlerësimi me pikë 
01-49=5, 50-60 =6, 61-70=7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

 Literatura  
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Literatura primare: 

Fadil Sulejmani, Praktikimi i gjuhës së sotme letrare shqipe, Prishtinë, 
1984.  
Drejtshkrimi i Gjuhës Shqipe, Prishtinë 1974. 

17 Literatura sekondare: Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002. 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

Java Ligjërata - 2 Ushtrime -2 

Java e parë: -Lënda e praktikumit të gjuhës së  
sotme  shqipe                                                         
-Njohuri të përgjithshme                              

 
Drejtshkrimi i gjuhës shqipe  

Java e dytë: -Drejtshkrimi i gjuhës shqipe-
parimet themelore                                                   

Parimet themelore te drejtshkrimit 

Java e tretë: Pjesët e ndryshueshme të 
ligjëratës, Emri - emrat e gjinisë 
mashkullore                           

Drejtshkrimi i emrave të gjinisë 
mashkullore, femërore 

Java e katërt: Emrat e gjinisë femërore dhe 
asnjanëse, formimi i emrave                                      

Drejtshkrimi i emrave të gjinisë 
femërore dhe asnjanëse 

Java e pestë:   Mbiemri - mbiemrat e nyjshëm dhe 
mbiemrat e panyjshëm, Formimi i 
mbiemrave 

Drejtshkrimi i mbiemrave 

Java e gjashtë: Përemri - llojet e përemrave  
Numërori - 

Drejtshkrimi i përemrave 

Drejtshkrimi i numërorëve 
Java e shtatë:   Folja - foljet ndihmëse dhe 

gjysmëndihmëse, Foljet më temë 
me zanore                          

 
Drejtshkrimi i foljeve 

Java e tetë:   Test gjysmësemestral Testim provues 
Java e nëntë:   Foljet më temë me bashkëtingëllore Drejtshkrimi i foljeve me 

bashkëtingëllore 
Java e dhjetë: Paskajorja e tipit “për të larë”, 

Urdhërorja me trajtat e shkurtra 
përemërore                                                                         
Formimi i foljeve 

Drejtshkrimi i paskajores dhe i 
urdhërores me trajta të shkurtra 
përemërore 

Java e njëmbëdhjetë: Pjesët e pandryshueshme të 
ligjëratës, Ndajfolja 

Drejtshkrimii ndajfoljeve 

Java e dymbëdhjetë:   Parafjala Drejtshkrimi dhe përdorimi i 
parafjalëve 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studenti duhet të respektojë rregullat e institucionit: 
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore; 
- Të mbajë disiplinën gjatë ligjëratave; 
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e Kartelës studentore (ID-së)  në teste dhe provim; 
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 

 
 

Java e trembëdhjetë:     Lidhëza Drejtshkrimi i lidhëzave 
bashkërenditëse dhe nënrenditëse 

Java e katërmbëdhjetë:   Pjesëza dhe pasthirrma Drejtshkrimi i pjesëzave dhe 
pasthirrmave 

Java e pesëmbëdhjetë:    Fjalë me forma dyvariantëshe Drejtshkrimi i gjuhës shqipe 


