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Përshkrimi i lëndës 

       Lënda e psikolinguistikës përfshin mësime teorike dhe praktike të 
studimit të gjuhës. Merret me: prodhimin gjuhёsor; nxёnien e gjuhёs; 
ҫrregullimet gjuhёsore; njohuritё për arsyet e moszhvillimit të gjuhës; 
memorizimin e ideve, pasurimin e fjalorit, kreativitetin e pasur dhe tё varfër 
gjuhësor. 
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Qёllimi i lёndёs 

       Qëllimi i këtij kursi është të studiojë për psikolinguistikë dhe çelësin e 
kursit, aspektet mendore të gjuhës dhe të folurit. Kryesisht ka të bëjë me 
mënyrat në të cilat gjuha përfaqësohet dhe përpunohet në tru. Një degë e 
gjuhësisë dhe psikologjisë, psikolinguistikës është pjesë e fushës së 
shkencës njohëse 
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Rezultatet e pritura: 

Studentёt do tё dinё pёr: 
-Prodhimin gjuhёsor; nxёnien e gjuhёs; ҫrregullimet gjuhёsore;  
- Njohuritё për arsyet e moszhvillimit të gjuhës,  
- Belbëzimin dhe memorizimin e ideve, 
- Pasurimin e fjalorit, 
- Kreativitetin e varfër dhe tё pasur gjuhësor.  

Kontributi nё ngarkesën e studentit  
Aktiviteti  Orë    Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime 0 0 0 
Përgatitja e punimit të seminarit 1 15 15 
Detyra –analizë e lёndёs 1 15 15 
Parapërgatitja për testin e parë 
(gjysmësemestral)  

1 15 15 

Konsultime 1 10 10 
Parapërgatitja për testin (provimi) 
përfundimtar  

1 15 15 

Ngarkesa totale:   100 orë (4 ECTS) 
14 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, ushtrime, seminare, prezantime, bashkёbisedim, konkretizim. 
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Vlerësimi dhe notimi 

Seminari, testi gjysmёsemestral, prezantimi, testi përfundimtar. 
 
Testi gjysmёsemestral ka -30 pikë  
Të gjitha aktivitetet -20 pikë 



 
                                   
                       
 

 

 

 (vijueshmёria, seminar, prezantime, detyra)    
Testi përfundimtar -30 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: 
 
 

Thomas Scovel, Psycholinguistics, Oxford University Press, 2009. 
Noam Chomsky, Gjuha dhe problemet e njohjes : leksionet e managuas ; 
përktheu Blerta Topalli.,  Tirana, 1988.  
Pacarizi, Rrahman, Fjalor i termave te Psikolinguistikës, PEN Qendra e 
Kosovёs, Prishtinё, 2012.  
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Literatura shtesё: 

Harris, M. & Coltheart, M. (1991), L’elaborazione del linguaggio nei 
bambini e negli adulti, il Mulino, f. 141.  
Memushaj, Rami (2010), Fonetika e shqipes standarde, Toena, Tiranë. 
Shkurtaj, Gjovalin (2003), Sociolinguistika, Tiranë.  
Draçini, Rrezarta (2011), Fëmija në hapat e parë të përfitimit gjuhësor, 
Buletini shkencor, nr. 61, Shkodër, f. 193. 

Plani i dizajnuar i mësimit:   
Java Ligjërata 1 Exercises  1 

Java e parë: Fillet e Psikolinguistikës dhe konstituimi i 
saj si shkencë (Piaget, Vygotsky), Jean 
Piaget, Lev Vygotsky abstrakte përkthyer 
për studentë nga Rr. Paçarizi 

Psikologjia dhe gjuha 

Java e dytë: Objekti i studimit të Psikolinguistikës, 
John Field, Psycholinguistics- Key 
Concepts, Thomas Scovel, Inroduction to 
the Psycholingustics, Ratner, Gleason, 
Narasimhan, Psycholinguistics, 1-40, etc.. 

Gjuha dhe pёrfaqёsimi mendor 

Java e tretë: Disiplinat e Psikoliniguistikës si shkencë Kategoritё e tё menduarit -ushtrime 

Java e katërt: Bazat biologjike të sjelljes komunikuese 
njerëzore, Ratner, Gleason, Narasimhan, 
Psycholinguistics, 52-98 

Gjuha dhe të menduarit 

Java e pestë:   Prodhimi i të folurit – bazat, Willem J. 
Levelt, A theory of Lexical Access in 
speech production, fq. 1-20, Ratner, 
Gleason, Narasimhan, Psycholinguistics, 
310-346 

Cilёsitё fonetike dhe tё veҫantat e tingujve 
tё fjalёs 

Java e gjashtë: Prodhimi i të folurit- fazat; nga koncepti 
mendor deri te kodimi fonetik, Willem J. 
Levelt, A theory of Lexical Access in 
speech production, fq. 1-70; John Field, 
Psycholinguistics, The Key Concepts, 
283-286 

Konceptualizimi, pёrzgjedhja leksikore, 
latenca 

Java e shtatë:   Qasja konceptuale përzgjedhjes leksikore- 
Lema dhe leksema, Willem J. Levelt, 
Levelt, A theory of Lexical Access in 
speech production, fq. 1-70 

Leksikalizimi, derivacioni, struktura e 
thellё 

Java e tetë:   Test gjysmёsemestral Përgatitje për test 



 
                                   
                       
 

 

 

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 nëntë:   Qasja leksikore, përzgjedhja e fjalës, 
Willem J. Levelt, A theory of Lexical 
Access in speech production, 1-70, Jean 
Aitchison, Words in the Mind,102-11, 
Thomas Scovel, The Psycholinguistics, 
27-45 

Mbushёsit verbalё, pauza fiziologjike, 
artikulative dhe delimitative 

Java e dhjetë: Të kuptuarit, Trevor Harley, The 
Psychology of Language, 31-65 

Leksiku mendor 
Aktivizimi interaktiv, dekodimi, 
dekompozimi morfologjik 

Java e njëmbëdhjetë: Të nxënit e gjuhës së parë, Gleason, Ratner 
347-396, Psycholinguistics, Gleason 
Ratner, eds. Thomas 
Sovel,Psycholinguistics, 8-22 

Leksikaliteti 
Modeli i kёrkimit 
Modeli i njohjes 

Java e dymbëdhjetë:   Raporti psikolinguistik ndërmjet gjuhës së 
lindur dhe standardit gjuhësor, Guy Cook, 
Applied Psycholinguistics, 12- 18, 
Paçarizi, Shqipja standarde ne parametra 
psikolinguistike 

Gramatika e femijёve, gramatika 
universale. 
 

Java e trembëdhjetë:     Bilinguizmi dhe të nxënit e gjuhës së dytë, 
Catherine Snow, Psycholinguistics, 
Gleason, Ratner, eds.454-474 

Konsensusi gjuhёsor 
Nativizmi, biheviorizmi 

Java e katërmbëdhjetë:   Gabimet e të folurit dhe gabimet e 
arsyeshme , John Field, 
Psycholinguistics, The Key Concepts, 
291-314 

Struktura fonetike e gjuhёs standarde 
Struktura gramatikore e shqipes standarde  
 

Java e pesëmbëdhjetë:    Çrregullimet gjuhësore- afazia, hezitimi, 
belbëzimi, 
disleksia... Thomas Scovel, 
Psycholinguistics, 70-87 

Komunikimi verbal 
Komunikimi shkrimor 
Komunikimi dёgjimor 


