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Formular për SYLLABUS të Lëndës : Letërsi për fëmijë  
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti i Edukimit 

Titulli i lëndës: Letërsi për fëmijë 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: II 

Numri i orëve në javë: 6 

Vlera në kredi – ECTS: 7 

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i lëndës:  

Detajet kontaktuese:   

 

Përshkrimi i lëndës : Diskutime për 
dukuri të veçanta  letrare ( leximi, 
figura, simboli, interpretimi, analiza 
etj ) si dhe për probleme të 
fjalëformimit e të leksikut  
përgjithësisht. Nxjerrja e shembujve 
konkret ( krahasuar edhe me  letërsi 
të tjera botërore ) 

Një pjesëmarrje aktive e studentëve 
në diskutimin e çështjeve të veçanta, 
duke nisur që nga ato të thjeshtat tek 
ato më të ndërlikuarat, siç janë: 
ndërtimi i figuracionit, rrëfimi, fabula, 
sinonimi dhe përdorimi i tyre artistik, 
në komunikim e hartim esesh  

Gjetja dhe diskutimi (si dhe 
argumentimi – në formë detyrash të 
shtëpisë -) i veçorive të shpjeguara. 
Mënyra e hartimi të eseve sipas 
formave shpjeguese veç e veç ( 
sidomos të veprave letrare për fëmijë 
), arti i leximit dhe interpretimi në 
përgjithësi. 

 

 
 
 

Qëllimet e lëndës: 

Të thellohen mësimet që kanë marrë 
gjatë shkollimit parauniversitar për 

 
Duhet të korrespondojnë me objektivat e Fakulteti 
përkatës 
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Letërsinë dhe kulturën e 
komunikimit. 

Të njihen me tiparet kryesore të  

Letërsisë për fëmijë, të zotërojnë  

qartë  kulturën e leximit letrar të 

zbërthejnë vlerat e saj duke trajtuar 

autorë e vepra të veçanta të kësaj 

letërsie. 
Të  zhvillojnë  më tutje aftësitë e të 
shprehurit të kulturuar dhe të 
përdorimit të lirshëm të gjuhës në 
interpretimin e përmbajtjeve çfarëdo 
(edhe të materieve në fushën e 
shkencave letrare,  pedagogjike, 
sociale e psikologjike etj), për t’u 
inkuadruar në procesin e komunikimit 
në nivele të larta – në debate, 
diskutime shkencore e kulturore e të 
tjera 

 

Rezultatet e pritura të nxënies: 
Pas përfundimit të këtij kursi studenti 
do të jetë në gjendje: 

Të njohë tiparet kryesore të Letërsisë, 
në veçanti të Letërsisë për fëmijë; 

Të nxërë dhe të njohë rregullat 
kryesore të Letërsisë për fëmijë ( të 
analizoj  tekste letrare, figura e 
simbole qendrore) si pjesët  
themelore të saj, të përdor ato  në 
frymën e zhvillimeve kulturore e 
letrare gjithandej, në kopshte, çerdhe 
e shkolla.  

Të jetë i gatshëm të marrë pjesë 
aktive në debate kulturore dhe 
(eventualisht) të ligjërojë për çështje 
të letërsisë dhe të materies së 
letërsisë në veçanti të asaj për fëmijë. 

 

 
Listoni 3-5 rezultate të të nxënit  
 
1.Të zotërojë në një masë të mirë krijimtarinë letrare në 
gjuhën shqipe dhe ta përdorë atë në interpretim dhe në 
debate publike. 

2. Të komunikojë me lehtësi dhe me një nivel të 
dëshirueshëm intelektual në shqipen letrare. 

3.Të diskutoj për dukuri të veçanta  Letrare ( leximi, 
figura, simboli, interpretimi etj ) dhe për probleme të 
fjalëformimit e të leksikut  përgjithësisht.  

 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 
nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 
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Ligjërata 3 1/15     30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Punë praktike 2 10 20 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 15 15 

Ushtrime  në teren 4 5 20 

Kollokfiume,seminare 3 3 9 

Detyra të  shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

2 15 15 

Përgaditja përfundimtare për provim 3 3 9 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

3 3 9 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

3 1 3 

Totali  

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25orë 

angazhim,psh nëse lënda i ka 7 

ECTS kredi student duhet të ketë 

angazhim gjatë semestrit 175 orë 

 Ngarkesa 

totale: 

175 

 

Metodologjia e mësimdhënies: 
 
 Do  të përdoren këto metoda : 
1-  Metoda verbale ( prezantim, 
diskutim, biseda e seanca 
dëgjimore etj ) 
 
2. Metoda dialogu ( komunikim, 
modifikim e shkëmbim  
informacionesh e idesh ) 
 
 

Përshkruani se çfarë metodologjie do të përdoret gjatë 
ligjërimit të lëndës?  

1. Metoda monologu ( leksione, sqarime ) 
 
 2. Metoda e demonstrimit ( kjo metodë i referohet 
një sërë aktivitetesh që kanë për qëllim të tregojnë 
fenomene e objekte që kanë për qëllim  të 
sqarojnë tema mësimore ) 

 

  

Metodat e vlerësimit: 
Referencë vlerësimi:  

-50- 5     pikë= nota  5 

-51 -60   pikë = nota  6  

-51 -70   pikë = nota 7  

-71 -80    pikë = nota 8 

-81-90     pikë=nota  9 

-91-100  pikë=10 

 

 

Nota përfundimtare realizohet duke mbledhur pikët 

nga katër vlerësimet (a+b+c+d) 
 
Është e rëndësishme që studëntëve tu ipen informata 
rreth mënyrës së vlerësimit,( në colloquium dhe provim 
final).  
 

Vlera e rezultatit të gjetur, notohet duke u bazuar në 

referencën e vlerësimit    /  100% 

Literatura  
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Literatura bazë:   Listoni literaturën e domosdoshme. 

Prof. as. dr. Astrit Bishqemi, Hyrje në teorinë e 

letërsisë për fëmijë, “Sejko”, Elbasan, 2004 

Prof. as. dr. Astrit Bishqemi, Historia e letërsisë 

shqiptare për fëmijë, ShB "Dy lindje &perëndime, 

Tiranë,2008 

Literatura shtesë:   Listoni literaturën e rekomanduar/shtesë. 

Faik Shkodra : Letërsia për fëmijë nga 

fillimet deri sot , Prishtinë, 2004 

Agim Deva : Romani ynë për fëmijë, Prishtinë, 

1977 

Agim Deva : Poezia shqipe për fëmijë (1872-1980), 

Prishtinë 1982 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Njohja me objektin e kursit dhe me literaturën e detyrueshme 

e ndihmëse. Letërsia  si funksioni  etik e estetik. Letërsia 

artiske në raport me fëmijët. ( shkrimi dhe interpretimi  )   

Java e dytë: Zanafilla e letërsisë për fëmijë e të rinj. Lidhja midis të 

shkruarit dhe të lexuarit ( veprat letrare, muzikore, piktura, 

shprehja emocionale,   shkrimi si art e ndjesi ) 

 

Java e tretë: Cila është letërsia sot. Sa lloj letërsie  kemi? A ka rëndësi 

mosha kur flasim për letërsinë!? 

Java e katërt: Ç᾽është letërsia për fëmijë ( vështrim i përgjithshëm ). 

Poema, Poema përrallë, Tregimi në vargje, Poema me 

subjekt, Poema meditative. 

 

Java e pestë:   Letërsia dhe funksioni etik. Gjuha, frymëzimi estetik dhe 

trilli artistik. Krijimtaria letrare për fëmijë gjatë periudhës së 

Rilindjes Kombëtare. 

 

Java e gjashtë: Planifikimi i testit dhe i testimit. 

Java e shtatë:   Kolokiumi I-rë 

 

Java e tetë:    

Letërsia për të rritur dhe letërsia për fëmijë. Tematika ( 

letërsia naive apo paraletërsia, lojërat  popullore, folklori ). 
Java e nëntë:   Poezia sot dhe romani për fëmijë.Analiza dhe interpretimi i 

teksteve. 

Java e dhjetë: Strukturimi i letërsisë për fëmijë sipas mendimit kritik. 

 

Java e njëmbëdhjetë: Letërsia sipas grupmoshave: 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Cakto politikat e mirësjelljes komfor statusit të UP-së. 

Për çdo temë mësimore,  studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën 

shqipe. 

 Gjatë provimit ndalohet kopjimi dhe çdo formë tjetër e punës jo e përshtatmë me 

rregullat e provimit. 

 

 
 

Parashkollorë 3 deri në 6 vjeç. Letërsia për fëmijë dhe aftësia 

e të nxënit. 
Java e dymbëdhjetë:   Letërsia sipas grupmoshave: 

Grupmosha, shkolla fillore 6-7 dhe 11-12. 

Familja dhe shkolla si dy instanca edukative. 

 

Java e trembëdhjetë:     Letërsia sipas grupmoshave- 

Letërsia për të rinj 15- 16 vjeç. Pasqyrimi i ngjarjeve 

shoqërore në romanin e një shkrimtari. 

Java e katërmbëdhjetë:   Letërsia si lekturë  shkollore. Letërsia për fëmijë dhe për të 

rinj. 

 

Java e pesëmbëdhjetë:    Letërsia shkollore -Humanizmi. Gjinitë, llojet dhe zhanret 

letrare për fëmijë 

 


