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Formular për SYLLABUS të Lëndës  
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti i Edukimit - Programi Parashkollor 

Titulli i lëndës: Tendencat bashkohore ne arsim 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: IV, semestri VII 

Numri i orëve në javë: 2+1 

Vlera në kredi – ECTS: 5 ECTS 

Koha / lokacioni: Fakulteti i Edukimit Salla Nr. 

Mësimëdhënësi i lëndës:  

Detajet kontaktuese:   

 

 
Përshkrimi i lëndës 

  
Ky kurs ka të bëjë me aftësimin e studentëve 
për zënafillën, nevojën dhe aktualitetin e 
pedagogjisë komparative që ka për njohjen e 
disa nga sistemet arsimore të shteteve 
ballkanike, evropiane dhe botërore. Kjo njohje, 
do tu mundësoj që të bëjnë krahasime, duke i 
parë specifikat, dallimet dhe ngjashmëritë në 
mes vete. Të përvetësojnë njohuri gjithashtu 
për tendencat e përgjithshme në fushën e 
arsimit të të gjitha niveleve të shkollimit,të 
reformës arsimore, duke nënkuptuar këtu: 
politikën arsimore,autonomia e shkollës, 
demokratizimi i shkollës, decentralizimi- 
centralizimi, standardizimi i arsimit, kurrikuli, 
teknologjia e arsimit, finansimi i arsimit etj.  

 

 
Qëllimet e lëndës: 

 

Të kuptuarit e koncepteve bazë për 
përmbajtjen dhe rëndësinë që ka Pedagogjia 
comparative për sistemin e arsimit  
• Përgatitja e studentëve për studjuar dhe 
krahasuar burime nga fusha e pedagogjisë 
komparative  
• Aftësimi i tyre për të bërë krahasime të 
sistemeve të ndryshme arsimore evropiane, 
dhe për tu njohur me të arriturat dhe 
standardet arsimore të këtyre sistemeve  
 
Rezultatet e të nxënit të lëndës (kompetencat, 
njohuritë dhe shkathtësitë)  
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Rezultatet e pritura të nxënies:  Në përfundim të lëndës, studenti:  
1. Të jenë në gjendje që t’i zbatojnë në praktikë 
veçantitë dhe risitë e sistemeve arsimore të 
disa shteteve ballkanike, evropiane dhe 
botërore, duke i nënkuptuar këtu faktorët, 
percaktuesit, strategjitë, tendencat arsimore te 
sitemeve te ndryshme, reformën 
demokratike,e tj.  
2. Të jenë në gjendje të bëjnë krahasimen 
ndërmjet sistemeve arsimore, lidhur me 
përmbushjen standardizimit të kritereve dhe të 
zhvillimit demokratik të tyre;  

3. T’i përcjellin në mënyrë permanente risitë në       
fushën e teknologjisë arsimore të sistemeve 
arsimore  
4. Të shfrytëzojnë dhe hulumtojnë literaturën 
nga ky kurs që është në afirmim e sipër, për të 
krahasuar më lehtë sistemet arsimore të shteteve 
të ndryshme, dhe për të hetuar zhvillimet, 
përparësitë dhe dobitë e tyre që kanë , të cilat 
mund të shërbejnë për sistemin tonë si përvoja 
pozitive për të ecur drejtë prceseve integruese 
evropiane  
 

 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 3 15 45  

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

Punë praktike    

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

3 4 12 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 4 3 12 

Detyra të  shtëpisë 2 7 14 

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

2 14 28 

Përgaditja përfundimtare për provim 4 4 16 

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

3 3 9 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

2 3 6 

Totali  
 

  172 



 3 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Përshkruani se cfarë metodologjie do të përdoret gjatë 
ligjërimit të lëndës?  

  

Metodat e vlerësimit: Vijueshmëria në ligjerata                      5 pikë  
Vijueshmëria në ushtrim                       5 pikë  
Pjesëmarrja aktive praktike ne teren  20 pikë 
Seminaret dhe prezantimet                 20 pikë  
Provimi përfundimtar                         50 pikë 
Gjithsej:                                                 100 pikë  

Literatura  

Literatura bazë:   1. Rexhepagiq, Akademik, Jashar, (2002 ), Tema 
të Zgjedhura dhe Bashkëkohore 
Pedagogjike,”Libri Shkollor “, Prishtinë  
2. Koliqi, Hajrullah (1997). Historia e pedagogjisë 
botërore I. Prishtinë: Universiteti I Prishtinës.  
3. Koliqi, Hajrullah (1998). Historia e pedagogjisë 
botërore II. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës  
4. Mato,Dr.Erlehta (2004), Arsimi dhe 
Globalizmi,Revista pedagogjike, nr. 3, ISP, 
Tiranë.  
 

Literatura shtesë:   1. Arsimi Nepër Botë,(1997), “Pegi”, ISP, Tiranë.  
2. Kraja,Dr. Musa,(2006), Pedagogjia, Tiranë. 
3. Luan Memushi,(2003), Reformimi i Shkollës, 
Progres dhe Strategji, Tiranë.  
4. Dërvodeli, Dr. Januz, (2010 ), dallimet në 
suksesin e nxënësve të shkollës fillore të 
regjistruar para kohe, me kohë dhe pas kohe, 
“KGT”, Prishtinë  

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Njohja e studentëve me Syllabusin e lëndës dhe 
literaturën përcjellëse  

Java e dytë: Zënafilla dhe zhvillimi i tendencave bashkohore ne arsim  

Java e tretë: Themelimi i Qendrave hulumtuese të tendencave 
bashkohore në disa shtetet Evropiane dhe Botërore,dhe 
përfaqësuesit e tyre  

Java e katërt: Koncepcionet bashkëkohore të nisjes së regjistrimit të 
fëmijëve në klasë të parë të shkollës fillore në disa shtete 
evropiane dhe më gjerë, bazuar në legjislativën shkollore  

Java e pestë:   Problemi i Komparacionit dhe orientimet e ndryshme 
metodologjike  
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Cakto politikat e mirësjelljes konfor statusit të UP-së. 

 
Pritet që studenti ti përcjell me rregull ligjëratat dhe ushtrimet.  
• Studentët duhet të mbajnë qetësi në sallë dhe të jenë të koncentruar në mësim.  
• Secilit student i lejohet që të parashtrojë pyetje apo të bëjë komente kur i jepet fjala; 
 Gjatë kohës së ligjëratave të shkyçen telefonat cellular  
 

 
Format/ Metodat e mësimdhënies Ligjerata inteaktive, puna në grupe, punë individuale, 

punë në cifte, punë seminarike/projekte. Mjetet e konretizimit Laptop, Bimprojektor, Letër 

flipcart, 
 
 

 

Java e gjashtë: Tendencat ne arsim në sistemin e shkencës mbi 
edukimin,dhe raporti i saj me disiplinat pedagogjike  

Java e shtatë:   Pedagogjia komparative si disiplinë mësimore në 
Universitet  

Java e tetë:   Domethënia dhe kuptimi i Metodologjisë në hulumtimet 
Komparative krahasuese  

Java e nëntë:   Ndikimi i Globalizimit në reformën e arsimit  

Java e dhjetë: Reforma e arsimit në disa shtetete evropiane dhe më 
gjerë( në Gjermani, Francë Angli, SHBA  

Java e njëmbedhjetë: Globalizimi dhe procesi i Bolonjës, ndikimi i tij në 
procesin e reformës në arsimin e lartë  

Java e dymbëdhjetë:   Përgatitja profesionale dhe pedagogjike e mësimdhënësve 
të arsimit parauniversitar  

Java e trembëdhjetë:     Tendencat bashkëkohore të arsimimit të të rriturve në 
disa shtete evropiane dhe në SHBA  

Java e katërmbëdhjetë:   Edukimi parashkollor dhe zhvillimi i tij ne disa shtetet 
evropoiane dhe me gjerë  

Java e pesëmbëdhjetë:    Permbledhje e ligjeratave gjate semestrit 

p. teorike p. praktike 

70% 30 % 


