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Objektivat e lendes
Benefitet e studentëve
Pjesmarrja në orët mësimorë do të rezultoj në:
Kjo lëndë është dizajnuar të zhvilloj ligjerata,
trajnime dhe përvojë në prezantim në rrethin
akademik. Është lëndë e paraparë për studentët të • Praktikim te analizës së strukturës, përmbajtjes
dhe prezantimin e llojeve të ndryshme të
cilët kanë pak ose fare përvojë prezantimi në
prezantimit.
gjuhën angleze.
In addition to focusing on the content, structure
and delivery of oral presentations, certain aspects
of public speaking ëill be highlighted, including
pronunciation, volume, intonation and gestures, to
help improve students’ overall presentation skills.
Për të ndihmuar studentët të i përmirsojnë aftesite
e prezantimit kjo lëndë fokusohet në përmbajtjen,
strukturën dhe dhënien e prezantimit. Disa aspekte
të të folurit në publik do të theksohen, përfshirë
shqiptimin,
tonin,
intonacionin
dhe
gjestikulacionin.

• Planifikimin, organizimin dhe dhënien e
prezantimit.
• Vetëdijësim për aftësitë e komunikimit verbal dhe
jo-verbal.
• Strategjitë dhe teknikat për hartimin e
prezantimeve efektive në PowerPoint.
• Strategjitë dhe teknikat për trajtimin e pyetjeve
dhe komenteve të audiencës
• Një video arkiv të prezantimeve të studentëve me
reagim nga instruktorët
• Ekspozimi ndaj burimeve të dobishme të
disponueshme për vetë-përmirësim të vazhdueshëm.

ë

Ligjërata, detyra / projekte, prezantime
Mjetet e kërkuara:
1. Public Speaking, Osborn & Osborn 8th Edition. The Art of Public Speaking, Lucas, Stephen
(2007), Boston, MA: McGraw Hill
Kriteret e vlerësimit (në%):
Vlerësimi në%
Nota finale 10
Për të marrë një notë kaluese, një
Pjesëmarrja dhe sjellja
5
student duhet:
(15%)
Kollekfiumi (20%)
30
• Marrë pjesë të paktën 90% të orëve
Detyrat dhe
15
15
të kërkuara.
prezantimet (45%)
Provimi (20%)
50
• Duhet të participoj në klasë.
50
• Duhet të kryej me sukses të gjitha
4 prezantimet në klasë.

Pikët e notave kaluese:

• Duhet të shkruaj dhe të paraqesë
një pasqyrim të shkurtër për 3
prezantimet e para.

Detyrimet e studentëve:
Ligjeratat:
• Respektoni bashkëmoshatarët dhe profesorin
tuaj, në të kundërtën, më duhet t'ju heq nga
klasa.
Nëse nuk merrni pjesë në klasë, do t'ju
mungojë informacioni që do të përfshihet në
detyrat / projektet dhe provimet tuaja. Nëse
ju mungon informacioni i rëndësishëm që nuk
u dha në materialet e postuara në internet,
ky është faji juaj. Mos vini vonë në klasë.
Nëse jeni vonë (më shumë se 15 minuta
akademike), nuk do t'ju lë në klasën time.
• Studentët janë të detyruar të përgatisin më
parë materialin që u dërgohet në mënyrë
elektronike
• Studentët duhet të vijnë të përgatitur për të
mësuar me materialin ligjërues (slide + fletushka)

100-91 =10
90-81 = 9
80-71 = 8
70-61 = 7
60-51 =6
50-0 = 5 (nuk kalon)

Ushtrime:
•

•

•
•

Nuk lejohen vonesat ne dorëzimin e detyrave.
Me orarin tonë të ngushtë 15-javor, nuk kam
kohë të klasifikoj punën që është kthyer vonë.
Ju duhet t'i ktheni të gjitha detyrat në datat e
tyre të sakta të përcaktimit (të parashikuara
për ju në orarin e kursit dhe në Google
Classroom). Unë nuk do të pranoj detyra ose
detyra me postë elektronike të kthyera më
vonë se data e pritshme.
Të gjitha detyrat dhe puna duhet të shtypen
në font 12 në Arial ose Times Ne Roman.
Studentët duhet të vijnë të përgatitur për të
mësuar me materialin ligjërues (slide +
fletushka)

Detyrimet ndaj lëndës:
Aktiviteti

Orët

Ligjerata
Ushtrime
Përgatitjet
Detyrat grupore
Kollekfiumi (+ përgatitjet)
Provimi (+ përgatitjet)

2
2
1
15
5
5

Vërejtje: 1 ECTS = 25 orë, d.m.th nëse kursi ka 6 ECTS, studenti duhet
të ketë 150 orë ligjërata të ndjekura gjatë një semestri

Ditet/javët
1/javë (15 javë)
1/ javë (15 javë)
1/ javë (15 javë)
1 javë /15 javë
1 herë
1 herë

Totali:

Totali:

100

30
30
15
15
5
5

Java

Ligjerata

Ushtrime

1.

Tema
Hyrje në prezantim

Orët
2

Tema
Hyrje në prezantim

Orët
2

2.

Të folurit në publik dhe
përgjegjësia e folësit - aftësitë e
komunikimit (si verbal dhe jo
verbal)

2

Praktikimi i komunikimit jo-verbal

2

2

Praktikë në gjetjen e një qëllimi dhe
zgjedhjen e një teme

2

2

Shikoni shembuj të prezantimeve
informuese dhe demonstruese

2

Faqe. 4-36

3.

Ku të filloni - të zgjidhni një temë dhe
të njihni audiencën tuaj

Faqe 74-117
4.

Llojet e fjalimeve: Informues,
demonstrues, argumentues,
frymëzues dhe të veçanta
Faqe. 298-380 (2 javë për ta
përfunduar)

5.

Vazhdim… Llojet e fjalimeve:

2

Praktikimi i prezantimit informues

2

2

Informues, demonstrues,
argumentues, frymëzues dhe të
veçanta
Faqe. 298-380
6.

Kollekfiumi

2

Kollekfiumi

7.

Prezantimi informativ

2

Praktikimi i llojeve te prezantimit
informativ

8.

Hulumtimi i një Teme dhe përgatitja
e mjeteve vizuale, përfshirë
PoëerPoint

2

Praktikimi i prezantimit
demonstrues

2

Faqe. 118-139, 266-284
9.

Prezantimi demonstrues

2

Shikoni shembuj të prezantimeve
bindëse

2

10.

Paraqitja në skenë - roli i gjuhës së
trupit në një fjalim publik

2

Praktikoni prezantimin bindës

2

11.

Prezantimi bindës ose argumentues

2

Shkrimet argumentuese dhe
bindëse

2

12.

13.

Roli i dëgjuesit - përmirësoni aftësitë
tuaja për të dëgjuar

2

Filloni Prezantimin e Hulumtimit në
Grup; aftësitë dhe përgjegjësitë e të
punuarit në një grup

2

2

Puna për prezantimin në grup

2

2

Zgjedhja e prezantimit më të mirë
në grup

2

2

Përmbledhje e lëndës

2

Faqe 63-73
14.
Prezantimi në grup

15.

Përmbledhje e lëndës

LITERATURA
2. Public Speaking, Osborn & Osborn 8th Edition. The Art of Public Speaking, Lucas, Stephen
(2007), Boston, MA: McGraë Hill
3. Doracakët dhe materialet e dhëna nga pedagogu në klasë
Prezantimet në PowerPoint dhe shënimet do të përbëjnë materialin kryesor studimor për studentët
Shënime
N/A

Shënime për studentët
Në këtë lëndë ju keni mundësinë të jeni krijues me temat tuaja. Ju lutemi kujdesuni që të mos e humbni
integrertin tuaj si folës (dhe student) duke përdorur materiale plagjiaturë. Kujtoni Kodin e Sjelljes të
Univerisitetit dhe respektojeni atë.

