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Javët mësimore 
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Orët mësimore   

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metodologjia e 
mësimit 

Mësimi do të mbahet përmes ligjëratave, punës praktike individuale dhe grupore 
(detyrave), diskutimeve rreth temave të ndryshme dhe analizes gjuhesore. 

Konsultime Konsultimet mbahen pas ligjëratave, vleresimit,  dhe me kërkesë të studentit 
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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Qëllimi kryesor i lëndës së gjuhës angleze është që 
të mësojë dhe t’i përvetësojnë katër shkathësitë 
themelore të anglishtes që janë: të lexuarit, të 
kuptuarit, të shkruarit dhe atë të folurit, 
gjegjësisht të komunikuarit në një nivel që i 
përshtatet njohurive, aftësive dhe nivelit të tyre 
studimor.  
Qëllimi specifik i kësaj lënde është që studentët e 
këtij profili edukativo-arsimor të arrijnë atë nivel të 
njohurive gjuhësore dhe të një fjalori te pasur që 
do të ishte i nevojshëm për punën e tyre në të 
ardhmën si dhe për avancimin e aftësive të tyre 
studimore për specializime të mëtutjeshëm në 
fusha të ngjajshme profesionale. 
 

Studenti do të aftësohet që të lexojë, flasë, 
dëgjojë, shkruajë dhe diskutojë për tema të cilat 
zhvillohen gjatë procesit mësimor. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata, ushtrime interaktive dhe individuale, punë seminarike, konsulta, kolokviume, punë në grupe 
dhe çifte, si dhe aktivitete të tjera gjuhësore gjatë procesit mësimor.   
 
 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Tekstet: English Unlimited B1+ Intermediate Coursebook & Self-Study Pack, Lap-top - projektor.  
 
 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 



 
Vlerësimi në pjesë: 
 
Kolokium – 35 % (max.) 
Provim – 50 % (max.) 
Pjesëmarrje – 10 % (max.) 
Aktivitet – 5 % (max.) 
 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

0 – 50 % 5 

51 – 60 % 6 

61 – 70 % 7 

71 – 80 % 8 

81 – 90 % 9 

91 – 100 % 10 

  

  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 
Vijushmëria është kusht i domosdoshëm për 
studentët, që dëshirojnë të fitojnë njohuri të 
mirëfillta nga kjo lëndë. Studentët që i vijojnë 
mësimet me rregull, do të jenë në gjendje të 
marrin pjesë aktivisht në mësim, duke dhënë 
kontributin e tyre konkret si gjatë ligjëratave 
interaktive ashtu edhe gjatë ushtrimeve. Së 
këndejmi, kontributi i tyre d.m.th. pjesëmarrja 
dhe mirësjellja e tyre  në mësim, detyrat, 
angazhimi në mësim dhe testet intermediare, do 
të shënohen (evidentohen) dhe do të vlerësohen 
me përqidje gjatë gjithë semestrit- sipas kritereve 
të përcaktuara. 
 

 Ushtrime 

Ushtrimet do të përbëhen nga detyra me shkrim 

dhe ushtrime tjera me qëllim të përforcimit të 

shkathtësive gjuhësore. 

 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 1 15 15 

Prezantime/Projekt 1 6 6 

Konsultime 1 15 15 

Provim dhe teste 2 2 4 

Detyra dhe studim  2 15 30 

    

    

    

    

    

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS 
kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
        100 

 

 

 



Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Hyrje – prezantim i lëndës 2   

  

2. Unit 1 – Media around the world; talk 
about entertainment media; talk 
about habits; express preferences; 
talk about information media; 
evaluate ideas; make 
recommendations; describe a book 
or TV show; Present tenses; 
intercultural experiences. 

2 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  

3. Unit 2 – Good communication; talk 
about methods of communication; 
express opinions, talk about using 
the Internet; speculate about the 
present and future; speculate about 
consequences; Will, could, may, 
might. 

2 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  

4. Unit 3 – Success; talk about a 
business idea; talk about hopes. 
Dreams and ambitions; talk about 
abilities; talk about achievements; 
take part in an interview; Present 
perfect and time expressions. 

2 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  

5. Unit 4 – What happened?; talk about 
accidents and injuries; explain how 
something happened; talk about 
natural events; describe a dramatic 
experience; say how you feel about 
an experience; Narrative verb forms. 

2 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  

6. Unit 5 - Let me explain; give advice; 
talk about how you manage money; 
give detailed instructions; give 
reasons for advice; Verb + ing. 

2 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  



7. Unit 6 – A change of plan; discuss 
plans and arrangements; make offers 
and promises; talk about something 
that went wrong; talk about changes 
of plan; catch up with old friends’ 
news; Future forms, future in the 
past. 

2 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  

8. Unit 7 – Personal qualities; describe 
qualities you need for different 
activities; describe personality; make 
comparisons; say how a person has 
influenced you; Comparing (gr.) 

2 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  

9. Mid-term test    

  

10. Unit 8- Lost and found; talk about 
attitudes to possessions; describe 
objects; talk about unexpected travel 
situations; discuss options and 
discuss what to do; make deductions; 
modals of deductions and 
speculation. 

 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  

11. Unit 9 – Make up your mind; describe 
problems in the home; discuss 
solutions; talk about decision-
making; discuss the consequences of 
decisions, negotiate; real and unreal 
conditionals. 

2 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  

12. Unit 10 – Impressions; talk about 
memory; talk about what you 
remember; talk about complaining; 
complain about goods or services; 
ask for a refund or replacement and 
explain why; verb patterns, present 
perfect simple and progressive. 

2 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  



13. Unit 11 – Truth and lies; relate a 
conversation; talk about truth and 
lies; summarise what people say; find 
out news about people you know; 
reporting speech. 

2 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  

14. Unit 12 – Any questions; give a talk 
about an interest or activity; make 
polite requests; ask polite questions; 
take questions in a talk; Indirect 
questions. 

2 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  

15. Unit 13 – Looking back; talk about 
mistakes; criticise past actions; 
suggest alternatives; talk about acts 
of kindness and bravery; speculate 
about the past; shouldl have, could 
have, unreal conditionals:past. 
Unit 14 – In the news; understand 
news stories; react to the news; tell 
someone about a news story; 
evaluate options and choose one; 
passives. 

2 Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

 

Grammar and pronunciation; other 

exercises on course book and Self-

study pack 

1 

  

 

LITERATURA 

David Rea & Theresa Clementson, Alex Tilbury & Leslie Anne Hendra, Course consultant: Adrian Doff, 
CambridgeEnglish Unlimited B1+ Intermediate Coursebook and Self-study Pack, Cambridge University 
Press, 2011, United Kingdom 

VËREJTJE 

 

 

Vërejtje për studentin: 

Studentët duhet t’i përmbahen etikës së nevojshme institucionale gjatë zhvillimit të mësimit dhe 
formave të tjera të mësimit e të vlerësimit. 
Studentët në ligjërata duhet të prezantojnë gjithmonë me literaturën e lartëshënuar. 

 


