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Rezultatet e pritshme të nxënies:
Beklenen Öğrenme Çıktıları

Në ligjëratat që planifikohen për këtë lëndë do të
trajtohen dhe analizohen vlerat e krijimtarisë gjatë
periudhës Osmane në kulturë, artë dhe veprat
letrare dhe do të trajtohen edhe shkrimtarë dhe
poet nga ky rajon.
Qëllimit e mësimit është të analizohën edhe
popullata turke që jetojnë në Ballkan dhe do të
analizohen veprat e tyre të krijuara në këto troje,
gjithashtu këto vepra do të krahasohen me veprat e
ngjashme të krijuara në Turqi.
Do të trajtohen dhe analizohen veprat letrare si
tregime, arti, teatri dhe poezia.
Gjithashtu është paraparë që të hulumtohen dhe
analizohen edhe veprat e krijuesve modern që i
takojnë Letërsisë Moderne në vendet e Ballkanit.

Analizohen vlerat e krijimtarise gjate kesaj
periudhe.
Analizohën shkrimtaret dhe poet në Balkan.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( kjo duhet të përkojë me rezultatet e përvetësimit nga ana e
studentit)

Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike

Orë

Ditë/javë

Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz,
provim final)
Projektet,prezantimet, etj
Totali
Metodologjia e mësimdhënies:
(Öğretim Metodolojisi)

Metodat e vlerësimit:

Kjo lëndë bazohet kryesisht në punë praktike 2
orë në javë dhe përcillet me formën e ligjëratave 2
orë në javë. Ushtrimet me studentë ku do të ketë
diskutime e dialogë.
- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të
studimit
Pjesa teorike %50 pjesa praktike %50

Literatura :
Literatura bazë:

Ali İhsan Kolcu, Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı

Literatura shtesë:

Mustafa İsen, Varayım Gideyim Urumeline,Kapı
Yayınları, Ankara, 2009
-Abdülkadır Hayber, Makedonya ve Kosova
Türklerinin Edebiyatı, Kurgan Yayınları, Anakara,
2001

2, Kitapyurdu Yayınları, Ankara, 2006

Plani i detajuar i mësimit
Java
Java e parë
Java e dyt
Java e tretë
Java e katërt
Java e pestë
Java e gjashtë
Java e shtatë
Java e tetë
Java e nëntë
Java e dhjetë
Java e njëmbedhjetë
Java e dymbëdhjetë
Java e trembëdhjetë

Ligjërata që do të zhvillohet

Giriş, Konunun Önemi, Kaynak Bilgisi
Balkan Devletleri ve Tarihleri
Balkan Edebiyati
Cagdas Turk Balkan Edebiyati
Kosova Turklerinin Edebiyati
Kosova Yeni Edebiyati, pazar ve sairleri
Makedonya Turklerinin Edebiyati
Cagdas Makedonya Turk Edebiyati
Bulgaristan Turklerinin Edebiyati
Trakya Turklerinin Edebiyati
Romanya Turklerinin Edebiyati
Kibris Turklerinin Edebiyati
Balkan Turk Sairleri ve Yazarlari

Java e katërmbëdhjetë

Dönem Sonu Sınavı

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes
Akademik politikalar ve davranış kuralları
Bu ders boyunca öğrenciler, bu alandaki bilgilerini derinleştirmek için aktif bir şekilde
derse katılım sağlar. Konferans, kütüphane, ödev ve seminer gibi ders dışı çalışmalarla
kendini geliştirir. Ders ve ders dışı düzenli etkinlikler (katılım/çalışma) onların bu alanda
daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

