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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Lënda “Gjuhë Gjermane” ka për qëllim të 

ushtruarit e shkathtësive gjuhësore, të cilat i 

shërbejnë studentëve për të komunikuar në gjuhën 

gjermane, për të lexuar, por, edhe për të shkruar 

tekste të shkurtëra, mundësisht pa gabime.  

Në këtë lëndë do të mësohen pjesë nga gramatika e 

gjuhës gjermane që janë në shërbim të komunikimit 

dhe që janë të lidhura ngushtë me temat që do të 

trajtohen gjatë mësimit. Temat që do të zhvillohen 

do të jenë kryesisht nga libri bazë i kësaj lënde 

“Schritte international 1“ leksionet 3-4. Po ashtu 

do të ushtrohen dhe do të zhvillohen sistematikisht 

katër shkathtësitë kryesore: të dëgjuarit, të folurit, 

të lexuarit dhe të shkruarit, por edhe gramatika e 

leksiku (vokabulari) përmes temave të librit 

“Schritte international 1”. Ky libër është i ndarë në 

leksione të cilat janë të organizuara në mënyrë 

tematike. Temat janë të zgjedhura nga jeta e 

përditshme dhe përkojnë me interesimet e me 

njohuri fillestare në gjuhë gjermane. Përmes këtyre 

temave thellohen njohuritë dhe shkathtësitë 

ekzistuese në komunikimin e përditshëm. Studentët 

mësojnë si të reagojnë në situata të ndryshme 

Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të 

jetë në gjendje që: 

 të lexojë drejtë duke ju përmbajtur 

rregullave të drejtshqiptimit të 

gjuhës gjermane  

 të dëgjojë dhe të kuptojë biseda e 

tekste të caktuara, por të thjeshta në 

gjuhën gjermane 

 të mësojë fjalët e vokabularit që 

është përdorur në librin bazë 

 të dijë gramatikën e shpjeguar në 

librin bazë, e cila është në shërbim 

të komunikimit 

 të aftësohen të shfrytëzojnë 

strukturat dhe rregullsitë e gjuhës 

gjermane për përdorimin më të 

vetëdijshëm të gjuhës amtare. 



komunikative me njerëz, për profesionet e tyre, për 

nevojat themelore jetësore, etj. Temat, për të cilat 

do të diskutohet, janë: Kontaktet e para; Familja 

dhe shokët; Ushqimi dhe pijet; Banesa ime.  

Për të ushtruar shkathtësinë e të dëgjuarit, gjatë 

ushtrimeve do të përdoren edhe CD-të me tema nga 

libri bazë nga Kursbuch dhe Arbeitsbuch. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Lënda realizohet përmes ligjëratave dhe ushtrimeve.  

Përmes metodës bashkëbiseduese – punohet në mënyrë individuale, në çifte dhe në grupe. Duke qenë se 

metodat më të reja të mësimdhënies së gjuhëve të huaja thonë se mënyra më e mirë e mësimit të gjuhëve 

të huaja bëhet përmes komunikimit, kështu edhe zhvillohen orët. Në të njëjtën formë është i konceptuar 

edhe libri me të cilin kemi zgjedhur të punojmë. Pra, mënyra e mësimdhënies është ajo me studentin në 

qendër me ç ‘rast ata janë tërë kohën të angazhuar dhe të kyçur në bashkëbisedë. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 

Testet 

Provimi përfundimtar 

Pjesëmarrja dhe angazhimi në mësim: 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

50 %  

35%  

15%  

  

  

  

  

  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 

 

Studenti është i obliguar të jetë i rregullt në 

ligjërata dhe ushtrime dhe t’i kryej detyrat e dhëna 

gjatë semestrit. 

 

 Ushtrime 

Studenti është i obliguar të jetë i rregullt në ligjërata 

dhe ushtrime dhe t’i kryej detyrat e dhëna gjatë 

semestrit. 

 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 22.5 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 22.5 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 20min 15 5 



Detyra të  shtëpisë 2 15 30 

Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose 

në shtëpi) 

2 15 30 

Përgaditja përfundimtare për provim 6 1 6 

Koha e kaluar në vlerësim (teste,kuiz,provim final) 2 2 4 

    

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: 121:25= 

4.85 

 

5 ECTS 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Lektion 4: 

Meine Wohnung; Nach einem Ort 

fragen; Einen Ort nennen; Eine 

Wohnung/ ein Haus beschreiben 

-  

2 Grammatik:  

- Definiter Artikel der / das / die 

Lokale Adverbien hier / dort 

2 

 Schritte international 1, KB, f. 38 – 

40; 

Schritte international 1, AB, f. 112 – 

114; 

2. Möbel und Elektrogeräte benennen 

Gefallen / Missfallen ausdrücken 

Farben benennen; Zahlen: 100 – 

1.000.000; Wohnungsanzeigen;  

 

2 Grammatik:  

- Prädikates Adjektiv; Sie ist schön 

Personalpronomen er/es/sie 

2 

Schritte international 1, KB, f. 41 – 

43; 

Schritte international 1, AB, f. 115 – 

119; 

3. Wohnungsstile; 

Einen Zeitungsartikel verstehen 

2 Grammatik:  

- Personalpronomen er/es/sie  

Negation nicht: Das Bad ist nicht 

klein. 

2 

Schritte international 1, KB, f. 44 – 

47; 

Schritte international 1, AB, f. 120 – 

123; 

4. Lektion 5  

Mein Tag: 

Uhrzeit, Alltagsaktivitäten 

nennen 

2 Grammatik:  

- Wichtige Wendungen 

- Trennbare Verben 

2 

Schritte international 1, Kursbuch, f. 

48 - 50; 

 

Schritte international 1, Arbeitsbuch, 

f. 124 - 125; 

 



5. Wochentage nennen 

Tagesablauf; Aktivitäten nennen 

2 - Grammatik:  

- Verbkonjugation: stehen, arbeiten 

-  Verbposition im Satz 

2 

Schritte international 1, 

- Kursbuch, f.50 - 52; 

 

Schritte international 1, 

- Arbeitsbuch, f. 126 - 127; 

 

6. Schilder / Anrufbeantworter 2 Grammatik:  

Präpositionen am, um, von ... bis 

2 

Schritte international 1, 

- Kursbuch, f.55 - 57; 

Schritte international 1, 

- Arbeitsbuch, f. 131 - 133; 

7. Testi gjysëmsemstral 2 Testi gjysëmsemstral 2 

  

8. Lektion 6 

Freizeit: 

Wetter / Jahreszeiten / 

Himmelsrichtungen beschreiben 

 

 

2 Grammatik:  

- Wichtige Wendungen 

Akkusativ 

2 

Schritte international 1, 

- Kursbuch, f.58 - 60; 

Schritte international 1, 

- Arbeitsbuch, f. 134 - 136; 

9. Gespräche beim Einkauf und im 

Restaurant führen   

 

 

2 Grammatik:  

Ja- / Nein-Frage und Antwort ja, 

nein, doch 

2 

  

10. Im Gespräch zustimmen, 

widersprechen, verneinen 

 

 

2 Grammatik:  

- Verbkonjugation: lesen, treffen, 

schlafen 

2 

Schritte international 1, 

- Kursbuch, f.61 - 62; 

Schritte international 1, 

- Arbeitsbuch, f. 137; 



11. Über Freizeit und Hobbys sprechen; 

Anzeigen lesen und schreiben  

2 Grammatik: 

- Verbkonjugation: fahren, nehmen, 

möchten 

2 

Schritte international 1, 

- Kursbuch, f.63 - 64; 

Schritte international 1, 

- Arbeitsbuch, f. 138; 

12. Lektion 7: 

Lernen – ein Leben lang 

Flächigkeiten ausdrücken 

 

 

2 Grammatik:  

- Modalverben: können, wollen 

- Lokale Adverbien hier / dort 

2 

Schritte international 1, 

- Kursbuch, f.68 - 70; 

Schritte international 1, 

- Arbeitsbuch, f. 146 - 148; 

13. Absichten ausdrücken 

Seinen Willen äußern 

2 Grammatik:  

Satzklammer: Ich kann nicht tanzen 

2 

Schritte international 1, 

- Kursbuch, f.71 - 72; 

Schritte international 1, 

- Arbeitsbuch, f. 149 - 151; 

14. Über Aktivitäten in der 

Vergangenheit sprechen 

2 Grammatik:  

- Perfekt mit haben 

2 

Schritte international 1, 

- Kursbuch, f.72 - 73; 

Schritte international 1, 

- Arbeitsbuch, f. 152 - 153; 

15. Einen Ratgeber-Text verstehen 2 Grammatik:  

- Perfekt mit sein 

2 

Schritte international 1, 

- Kursbuch, f.74 - 77; 

Schritte international 1, 

- Arbeitsbuch, f. 154 - 156; 
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Vërejtje për studentin: 

Studenti është i obliguar të jetë i rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe t’i kryej detyrat e dhëna gjatë 

semestrit. 

 

 

 


