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Përshkrimi i lëndës

Kultura dhe mitet ilire;Etnonimi arbër-shqiptar;, Besimet
te shqiptarët;Kanuni I Lekë Dukagjinit;Shteti I
Arbërit;Shekulli XV te shqiptarët, Rilindja; Piktura dhe
muzika e Mesjetës shqiptare; Publicistika shqiptare;
Mendimi kritik shqiptar (Konica, M.Frashëri);

Qëllimet e lëndës:

Njohja me zhvillimin e kulturës shpirtërore dhe fizike të
popullit shqiptar; Me ndryshimet kulturore gjatë
historisë;Me trashëgëminë kulturore dhe elemntet
antike krahas transforrmimeve.

Rezultatet e pritura të nxënies:

-ta dijnë zhvillimin historik të identitetit kulturor
shqiptar; mitologjinë, zhvillimin e artit muzikor dhe
piktures;të njohin gërshetimet kulturore rajonale dhe
më larg.
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Metodologjia e mësimëdhënies:
Ligjerata për njohjen teorike të lëmisë;Vizita në Muze
dhe objekte të trashëgëmisë kulturore; Prezantime
studentësh me hulumtimet e tyre mbi trashëgëminë e
rajonit prej nga vijnë(punë individuale dhe në grupe)

Metodat e vlerësimit:
- pjesëmarrja aktive në aktivitetin mësimor – 10 %,
- prezantimet studentore – 35 %,
- teksti vlerësues – 15 %,
- pjesa me shkrim e provimit final – 40 %,
-vijueshmeria, 10%
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Ligjerata që do të zhvillohet
Përkatësia indoevropiane e shqiptarëve
Ilirët, kultura dhe tradita
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Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:
Debat

Principatat shqiptare;Epoka e Skënderbeut
Feja te shqiptarët
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Islamizmi te shqiptarët dhe ndikimi I kodeve fetare në
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Vizitë muzeve
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