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Qëlimi i kursit:
 që studetët te marrin njohuritë e nevojshme teorike për metodologjitë e
mësimdhënies së gjuhës frënge gjuhë e huaj në institucionet arsimore të nivelit 3,
 që ata të njihen me përvojat aktuale të metodologjive të mësimdhënies së kësaj
gjuhe të huaj në Kosovë dhe jashtë saj,
 që studentët mbi bazën e këtyre njohurive teorike dhe të përvojave në këtë fushë,
të adoptojnë dhe zbatojnë metodologji efikase të mësimdhënies së gjuhës frënge
në institucionet edukativo-arsimore të këtij niveli arsimor.

Metodologjia e punës: ligjërata, biseda interaktive, teste
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frëngjishtes gjuhë e huaj », Prishtinë, 2012,
2. Fehmi Ismaili, «Gjuha dhe kultura frënge në Kosovë : 1945 - 2000»
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LIGJËRATA
Njohje e studentëve me lëndën dhe literaturën
Programet shkollore për gjuhën frënge
Programet shkollore dhe tekstet shkollore
Metodologjitë e mësimdhënies së GJ 2
Metoda tradicionale
Metoda direkte
Metoda orale
Metoda audio-orale
Metoda audio-vizuale
Teknologjia e re mësimore për gjuhët e huaja
Testi 1
Planifikimi i punës / llojet e Planeve të punës
Plani vjetor individual i punës
Plani mujor i punës
Plani ditor i punës
Ushtrimet gojore dhe me shkrim
Aftësimi i nxënësve për komunikim
Format e punës në orën e gjuhës së huaj
Mësimdhënia me nxënësin në qendër
Testi 2
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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 ligjerata dhe në ushtrime dhe të respektojnë orarin e ligjëratave. Ata
duhet të kenë sjellje shembullore, 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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Kurrikula e (Programi i) lëndës
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Orari mësimor
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