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Qëlimi i kursit:
 që studetët të marrin njohuritë themelore teorike për didaktikën e mësimit të
leksikut të gjuhës frënge gjuhë e huaj, në institucionet arsimore të nivelit 2
(shkollat e mesme të ulta),
 që ata të njihen me përvojat aktuale të didaktikës së mësimit të leksikut të kësaj
gjuhe të huaj në institucionet shkollore të këtij niveli,
 që studentët të aftësohen për shfrytëzimin e njohurive të kësaj fushe për një
mësimdhënie efikase dhe efektive të leksikut të gjuhës frënge.

Metodologjia e punës: ligjërata, teste
Literatura bazë: 1. Fehmi Ismaili: « Gjuha dhe kultura frënge në Kosovë : 1945 –
2000
, prania dhe perspektivat» I, Prishtinë,
2007,
2. Grup autorësh: “DORACAK didaktiko-metodik për mësimdhënësin e frëngjishtes gjuhë e huaj (i përkthyer), Prishtinë,
2011,
3. Mustafa Tanoviq: “Mësimdhënia bashkëkohore e gjuhëve të
huaja”, Prishtinë, 1985,
4. Grup autorësh,“Aspekte të mësimdhënies së gjuhës frënge”,
Prishtinë, 1997.

Pëmbajtjet programore
Nr. MUAJI

JAVA
3

L+U
2+0

4

LIGJËRATA
Njohje e studentëve me kursin, me rëndësinë, me
përmbajtjet programore dhe me literaturën e tij
Shtresat e leksikut të gjuhës frënge

1

Nivelet e gjuhës frënge dhe leksiku i tyre

2+0

2

2+0

4

Zgjedhja e fjalorit dhe kriteret e zgjedhjes së tij
në funksion didaktik
Frëngjishtja themelore dhe mësimdhënia e fjalorit
të gjuhës frënge në shkollën e mesme të ulët
Tekstet mësimore të gj. frënge dhe fjalori i tyre

1

Testi 1

2+0

Shkurt

II

III

IV

Mars

Prill

Maj

3

VËREJTJE

2+0

2+0
2+0

2

Fjalët leksikore dhe fjalët gramatikore

2+0

3

Denduria dhe disponibiliteti fjalorit në gj. frënge

2+0

4

Gjatësia e fjalëve dhe efekti i këtij kriteri

2+0

1

Fjalori aktiv dhe fjalori pasiv në gjuhën e huaj

2+0

2

Fazat e parë e përvetësimit të fjalorit (njohja)

2+0

3

Fazat e dytë e përvetësimit të fjalorit (përdorimi)

2+0

4

Fazat e tretë e përvetësimit të fjalorit (verifikimi)

2+0

5

Testi 2

2+0

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes :
Studentët ftohen që të respektojnë normat e sjelljes që janë në fuqi në UP, të jenë të
rregullt dhe aktivë në ligjërata dhe në praktikën shkollore dhe të respektojnë orarin e
punës. Ata duhet të jenë të përgatitur, të kenë interesimin dhe motivimin e duhur për
punë, parakushte të rëndësishme për një punë të suksesshme.

Vlerësimi:
Vlerësimi i parë .…………… ……..20 %
Vlerësimi i dytë .......................…....20 %
Prania në ligjërata……….……….....10 %
Provimi final………………….….....50 %
Gjithsej…………………………....100%
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