Formular për SYLLABUS të Lëndës
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Gjuhë shqipe
Gjuhë e gjallë ballkanike
Bachelor
me zhgjedhje
IV (VIII)
1+2
6
Premte 10 - 13, Gjakovë
Prof.asoc.dr. Selim Sylejmani
Telefon: 044 656 898;
e-mail: drmilesi66@hotmail.com

Lënda mësimore “Gjuhë e gjallë ballkanike” është
lëndë me zgjedhje për studentë/e të semestrit të tetë
(VIII) të studimeve të Gjuhës shqipe
Qëllimi i lëndës (kursit) është:
- të zhvillojnë të gjitha shkathtësitë gjuhësore – të
folurit, leximin, shkrimin dhe dëgjimin në gjuhën
serbo-kroato-boshnjake.
- ndihmë për formimin e plotë gjuhësor të studentëve,
të cilët përgatiten për mësimdhënie të lëndës së
gjuhës dhe letërsisë.
- të mësuarit e shqiptimit të drejtë, bazave të
gramatikës, zotërimin e materialit leksik , në kuadër të
termave të propozuar
Me mbarimin e këtij kursi, studenti duhet:
- të zotërojë bazave të gramatikës dhe shqiptimit të
gjuhës serbo-kroato-boshnjake;
- të arrihet një nivel i pëlqyeshëm i njohurive bazë
lidhur me gjuhët ballkanike në tërësi dhe ato të viseve
të ish-Jugosllavisë në veçanti;
- të zotërojë konceptet kryesore lidhur me dallimin e
dialekteve kryesorë të gjuhëve serbo-kroatoboshnjake;
- të aftësohen për të debatuar e diskutuar dhe për të
gjykuar për probleme që lidhen me gjuhësinë
ballkanike.

Kontributi nё ngarkesën e studentit (duhet të korrespondoj me rezultatet e të nxënit tё
studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithësej
Ligjërata
1
15
15
Ushtrime teorike/laboratorike
2
15
30

Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kolokuiume, seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetjak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezantimet ,etj

Totali

1

15

15

15
2
1

15
15

15
30
15

15
2

15
2

137 0rë

Gjuhë gjallë ballaknike:

Kjo lëndë është konceptuar si kombinim i balancuar i
ligjëratave tradicionale dhe ushtrimeve praktike;
ligjëratat do të përkrahen nga shënime të detajuara
dhe materiali paraprak; studentët do të inkurajohen të
marrin pjesë me kontribut në orët e ushtrimeve...

Metodat e vlerësimit:

Notimi përfundimtar është rezultat i vlerësimit të
punës së tërësishme të studentes/-it gjatë kohës së
ligjëratave e ushtrimeve, si dhe notës të cilën
studentja/-i e arrin në provimin final. Përqindja e
këtyre vlerësimeve në notimin final është:
- pjesëmarrja aktive në aktivitetin mësimor – 10 %,
- prezantimet studentore (ushtrime) – 35 %,
- teksti vlerësues – 15 %,
- pjesa me shkrim e provimit final – 40 %,

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

1. Biljana Golubović (Tübingen), Balkanska frazeologjia
– problemi- određivanja – arealnih rranica, 2010.
2. Primož Vresnik: Govor i jezik na Balkanu, Lubljana,
2005.
3. Vesna Kosovac, Učimo hrvatski 1 - udžbenik s
vježbenicom (2. izmijenjeno izdanje). Centar za strane
jezike, Zagreb.
4. Vesna Kosovac, Učimo hrvatski 2 - udžbenik s
vježbenicom. Centar za strane jezike, Zagreb.
5. Pavle Ćosić, Srpski za strance (Serbian for
foreigners), speaking, reading, ëriting and listening,
6. Minela Kerla; Nermina Alihodžić-Usejnovski,
"Bosanski jezik: komunikacijski priručnik za strance sa
zadacima i vježbama", 2013, Sarajevo.

Plani i dizajnuar i mësimit:
Java

Ligjërata që do të zhvillohet

Java e parë:

Prezantimi i lëndës. Objekti i lëndës “Gjuhë e gjallë ballkanike”

Java e dytë:
Java e tretë:

Veçoritë e përgjithshme të gjuhëve ballkanike, historia, gjendja
aktuale
Komuniteti i gjuhëve ballkanike – ngjashmëritë e dallimet

Java e katërt:

Gjuhë serbo-kroato-boshnjake, apo gjuhë ballkanike?

Java e pestë:

Alfabeti – Dialektet – të folmet

Java e gjashtë:

Karakteristikat fonetike tw gjuhëve ballkanike

Java e shtatë:

Test I vlerësues – kontroll dije

Java e tetë:

Lakimi i emrave të gjinisë mashkullore – “Të prezantohemi”

Java e nëntë:

Lakimi i emrave të gjinisë femërore “Në tarracë”

Java e dhjetë:

Lakimi i mbiemrave – “Bisedë me gjyshen”

Java e njëmbëdhjetë:

Përshtatja e mbiemrave me emra “Marrëveshje për ditëlindje”

Java e dymbëdhjetë:

Zgjedhimi i foljeve “Ekskursioni”

Java e trembëdhjetë:

“Familja ime”

Java e katërmbëdhjetë:

Test II vlerësues - kontroll dije

Java e pesëmbëdhjetë:

Evoluim i materialit; përgatitje për provim

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
- vijimi i rregullt i mësimit (tolerohen tri mungesa), që vërtetohet me nënshkrim në indeks;
- ndalohet përdorimi i telefonave gjatë mësimit;
- mbajtja e qetësisë dhe rregullti shtëpiak;
- ndalohet hyrja në klasë pas fillimit të mësimit;

