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Kjo lëndë trajton historiografinë dhe funksionin
historik; format dhe funksionet kryesore të
strukturave historike themelore dhe tematike në
zhanret letrare. Përmbajtjet dhe temat kryesore të
historisë në letërsinë e vendeve gjermanofolëse,
aspekti interkulturor, si: letrarizimi i historisë,
literarizimi i historisë së ndryshimeve politike dhe
të luftërave, literarizimi i kulturës kombëtare.
Pastaj, poetika dhe produksioni i zhanreve
historiko-letrare, me shembuj të zgjedhur nga
letërsitë e vendeve gjermanofolëse- të llojeve të
ndryshme, si: epika historike, biografitë historike
me nuanca romantike, drama historike, drama
sociale, politike, etj.
- Lënda zgjedhore Pasqyrimi i historisë gjermane
në letërsi ka për qëllim t’i njoftojë studentët me
vepra të caktuara të letërsisë gjermane të cilat
janë të ndikuara nga historia gjermane dhe e
vendeve gjermanofolëse në përgjithësi.
- Njohja e studentëve me përmbajtjet dhe temat
kryesore të historisë në letërsinë e vendeve
gjermanofolëse dhe me autorët më të
rëndësishëm të këtij zhanri
- Njohja me literarizimet e pjesëve të rëndësishme
të historisë së ndryshimeve politike dhe të
luftërave, literarizimin e kulturës kombëtare.
- t’i mësojë studentët të analizojnë dhe
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interpretojnë veprat letrare duke i krahasuar me
shkrimet historike të së njejtës ngjarje
Rezultatet e pritura të nxënies:

-

-

Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës
studentët do të jenë në gjendje:
studentët dijnë për historiografinë dhe
funksionin historik në letërsi me theks asaj
gjermane dhe për format dhe funksionet
kryesore të strukturave historike themelore
dhe tematike në zhanret letrare
dijnë për periudha të rëndësishme të
historisë në letërsinë gjermane,
dijnë për zhanret historiko-letrare

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithësej
Ligjërata
2
15
22.5
Ushtrime teorike/laboratorike
2
15
22.5
Punë praktike
Kontaktet me
10min
15
2.5
mësimdhënësin/konsultimet
Kollokfiume,seminare
2
2
4
Detyra të shtëpisë
2
15
30
Koha e studimit vetanak të
2
15
30
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për
10
1
10
provim
Koha e kaluar në vlerësim
2
2
2
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezantimet ,etj
123.5:25= 4.94
Totali
5 ECTS
Metodologjia e mësimëdhënies:

Kjo lëndë është e përbërë nga 2 orë ligjerata e 2 orë
ushtrime dhe metodologjia e mësimdhënies do të
jetë me studentin në qendër dhe interaktive. Kështu,
realizimi i programit nga kjo lëndë bëhet me
pjesëmarrjen aktive të studentëve. Ata i lexojnë
materialet përkatëse para orës dhe mësimdhënia e
mësimnxënia nuk janë të ndara preras, por janë
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vazhdimisht të ndërlidhura me njëra tjetrën, si
marrje dhe dhënie e ndërsjellë. Kështu, pjesëmarrja
aktive e studentëve bëhet komponentë e
rëndësishme për arritjen e objektivave të lëndës, si
dhe arritjen e rezultateve të pritshme.
Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:

Në këtë lëndë studentët notohen edhe për seminaret
që punojnë gjatë vitit.
Duke qenë se gjatë orëve referohet për seminaret
dhe diskutohet në klasë për periudhën letrare të
cilës i takon vepra e poashtu për autorin,
krijimtarinë e jetën e tij dhe posaqërisht për veprën
në fjalë, të gjitha këto vlerësohen me notë e kjo
pastaj mblidhet me notën e provimit përfundimtar
që mbahet pas përfundimit të semestrit të III.
Goethe, J.W.: Götz von Berlichingen mit der
eisernen Hand. Ein Schauspiel. Mit Anmerkungen
von Volker Neuhaus. Stuttgart, Reclam, 2002
Schiller, Friedrich: Wilhelm Tell, Schauspiel.
Anmerkungen: Schmidt, Josef, Stuttgart, Reclam,
2006
Meid, Volker: Reclam Buch der Deutschen
Literatur, Philipp Reclam jun. Verlag Stuttgart,
2004
Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung,
11 Bände, Stuttgart, Reclam, 2006

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Cakto politikat e mirësjelljes konfor statusit të UP-së.
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