
 

01. Organizator: FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME 

02. Programi studimor: Studime Islame 

03. Emri i lëndës: Gjuhë angleze I 

04. Kodi i lëndës: SI07O 

05. Niveli (cikli i parë, i dytë, i tretë) Cikli i parë 

06. Viti akademik / semestri: Viti i parë, semestri i parë (dimërorë) Kredi 3 

07. Bartës i lëndës: Assoc. Prof. Dr.sc Jusuf Mustafai 

08. Bashkëpunëtor:  

09. Numri i studentëve:  
Minimumi 5, maksimumi për ligjërata 90, për ushtrime në grupe nga 22 

studentë. 

10. Semestri (statusi i lëndës): Semestri dimëror ( I ), (zgjedhore) 

11. Kohë zgjatje e lëndës: I- semestër. 60 orë (për semestër), 2+2 

12. Qëllimi i lëndës: 

Qëllimi i kësaj lënde është t’i ndihmoj studentët që të pajisen me njohuritë 

elementare për Gjuhën angleze, me qëllim të përvetësimit dhe përdorimit aktiv 

të njohurive themelore teorike dhe praktike të nivelit fillestar të njohjes së 

gjuhës angleze. Po ashtu studentëve do të ju mundësohet që të përvetësojnë 

njohuritë e nevojshme për komunikim themelor në gjuhë angleze, të jenë në 

gjendje që të kuptojnë dhe shprehin mendimet e tyre themelore si dhe të 

krijojnë bazë të nevojshme për avancimin e njohurive të tyre dhe për të ecur në 

nivele më të larta të mësimit dhe komunikimit në gjuhën angleze. Pas 

përfundimit të semestrit të parë studentët duhet të jenë gjendje që të kuptojnë 

dhe të përdorin shprehje të zakonshme me qëllim të plotësimit të nevojave 

konkrete. 

13. Përmbajtja e lëndës:   

Lënda përqendrohet në katër aspektet kryesore të gjuhës siç janë : të lexuarit të 

shkruarit të dëgjuarit dhe të folurit. Në këtë semestër mes tjerash do të 

përfshihen edhe njësitë gramatikore ( foljet ndihmëse  to be dhe to have, 

përemrat pronor, nyjet e shquara dhe të pashquara, koha e tashme e 

thjeshtë,ndajfoljet e shpeshtësisë, përcaktorët-there is ,there are, how many, 

possessve adjectives, apostrophes, koha e kaluar e thjeshtë,emrat e 

numërueshëm dhe të panumërueshëm (some, any, a lot of), të shqiptuarit, theksi 

etj). Do të përfshihen edhe njësitë gramatikore (Koha e tashme e vazhdueshme, 

koha e tashme e thjeshtë dhe e vazhdueshme, mbiemrat, shkalla krahasore dhe 

sipërore e mbiemrave, koha e ardhshme me shprehjen going to , wil/won’t, 

koha e kryer (Present Perfect}, ever, never, just, parafjalët down, through, on, 

next to, from to, in, at, fjalitë kushtore, indefinite pronouns) etj.  

Përveç librave Opportunities Elementary Student\s book dhe Language 

Powerbook do të përdoren edhe materiale plotësuese si kaseta, gazeta, dhe 

tekste tjera të nivelit elementar për mësim të gjuhës angleze. 

14. 
Metodat e mësimdhënies  

( mënyra e realizimit): 

Ligjërata, ushtrime, konsultime, punim seminarike dhe punëtori, 

hulumtime, punime individuale, punë mentorike, lexim shtesë, 

pjesëmarrja aktive. 

15. ECTS kredi për lëndën: 3 

16. Gjithsej orë për lëndën:  3 ECTS x 30 orë = 90 orë 

17. Fondi i kohës në dispozicion: 2+2 

18. 

Ndarja e kohës që është në 

dispozicion: 

30 +30  + 15 + 15 = 90  orë 

18.1 Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

18. 1. 1 LMT - Ligjërata, mësim teorik  ( 2 x 15 orë ) 30 orë 

18. 1. 2 U - Ushtrime ( 3 x 15 orë ) 30 orë 

18. 2.  Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

18. 2. 1 PDDP- Projekte, detyra, detyra të 

pavarura ( 1 x 15 orë ) 

15 orë 

18. 2. 2 MSH - Mësim shtëpie. ( 1 x 15 orë ) 15 orë 



19 

Literatura: 

19. 1 Literatura e domosdoshme 

Autor Titulli Botues Viti 

19. 1. 1 Michael Harris , 

David Mower dhe 

Anna Sikorzynska 

Opportunities 

Elementary Student’s 

Book 

  

19. 1. 2 Michael Dean dhe 

Olivia Johanson 

Opportunities 

Elementary  Language 

Powerbook 

  

19.2 Literatura sekondare       

 Autor Titulli Botues Viti 

19. 2. 1  Mini – Dictionary, A 

Modern English 

Dictionary,  

  

19. 2. 2  Fjalori Anglisht-Shqip-

Anglisht 

  

20 

Mënyra e notimit: 

20. 1 Notimi: 80 + 20 = 100 pikë 

20. 2 Teste       80 pikë 

20. 3 Punim seminari / projekt ( prezantim, me gojë / verbalisht) 00 pikë 

20. 4 Aktivitet dhe  pjesëmarrje në projekte 20 pikë 

21 

Kriteret e vlerësimit  (notimi) 

21. 1.  Nota: prej 50 pikë 5 (pesë) (F) 

21. 2.   prej 51 deri 60 pikë 6 (gjashtë) (E) 

21. 3.   prej 61 deri 70 pikë 7 (shtatë) (D) 

21. 4.   prej 71 deri 80  pikë 8 (tetë) (C) 

21. 5.   prej 81 deri 90  pikë 9 (nëntë) (B) 

21. 6.   prej 91 deri 100  pikë 10 (dhjetë) (A) 

22. 

Kusht për marrjen e nënshkrimit për dhënien e 

provimit përfundimtar: 

Studenti fiton të drejtën marrjes së nënshkrimit 

nëse 25% ka marrë pjesë në ligjërata dhe 

ushtrime. Mund të kalojë provimin përmes 

kolokuiumeve dhe pikave të fituara nga seminari, 

pa pasur nevojë provimin përfundimtar. 

23 Gjuha në të cilën zhvillohet mësimi Shqip, maqedonisht.  

24 Metoda e vlerësimit të kualitetit të mësimit: Evaliumi përmes anketës nga ana e studentëve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GJUHA ANGLEZE 
 

PËRMBAJTJA PROGRAMORE DHE REALIZIMI KOHORË LIGJERATA – USHTRIME  
 

SEMESTRI I 

Java 
LIGJËRATA TEORIKE USHTRIME 

Orë Tema e ligjëratës Orë Tema 

I 2 
 Java e orientimit Learning to Learn . Six Optional Revision Lesons: 
Module I: Friends A Tv show, Present Simple Tense (afirmative, 
negative) 

2 
The alphabet, spelling, organising vocabulary boks, classroom language  
Monologues, roleplay,reading and listening descriptions 

II 
2 Module II  Personality, Your Life , a questionnare , days of the week 

Your Interests, expresing preferences, vovabulary of 
hobies,prepositions with good at, bad at,interested in, adjectives 
describing peoples personality 

2 

Grammar Summary, Present Simple (3) Questions , Adverbs of Frequency 
Communication Workshop, linking sentences with when, Review 
grammar studied in modules I and II and Articles 
Story Spot 1 A Day In The Park 

III 
2 Module III: Communities, places, prepositions, A Living Museum, 

determiners there is –there are Module IV: Going Places, things to do  
Months, Souveniers, Possessive Forms (adjectives and pronouns) 

2 

Pjesë leximi.-Desert Island,making adjectives from nouns, the vocabulary 
of weather, writing a letter  
Apostrophe's Backpacking, expressions with get, travel vocabulary, saying 
the time, linking words 

IV 
2 Ushtrime dhe pregaditje për kollokuium Review, Language Problem 

– Solving 2 
Module V: History – talking about people from history and our past 
lifeGenius – Leonardo da Vinci 

2 

Past Simple Tense – Affirmative – regular and Iregular Verbs, vocabulary 
of jobs, prepositions:with, from,to 
Vocabulary, Same words,different meanings, writing a biography, talking 
about a famous person 

V 

2 Të lexuarit të tekstit A Great Lider, feminine and masculine nouns,words 

with more than one meaning 

Module VI: Legends, stories, Ghosts,prepositions (in,into,out,out of,to 

and at) 

2 

Past Simple Tense . Questions and Negatives, the pronunciation of the 
regular Past Simple endingsGrammar Sumary 4 Telling a story,using 
linking expresions, one day,suddenly,then, the next day, when in the end, 
and,but. To check grammar studied in module 5 and 6.  Story Spot 2 
TheCantervhille Ghost 

VI 
2 The Legend of Beowulf, legends, vocabulary, multi –part Verbs 

Module VII: Fitness . Food and Drink. Food for Thought, prepositions of 

place (in, on) 
2 

Countable and Uncountable Nouns with some,any and a lot of, containers. 
Healthy Living,Adjectives, exspressing opinion and giving advice  

Have to,don’t have to,can,cant, verb/noun collocations to the 
sport,using of prepositions (in, into, on, over, to, with) 

VII 
2 Module VIII: Sport and sports. Crazy Sports. Parts of the Body, 

underwater hocket Football, to practise using adjectives and adverbs of 

manner, using the vocabulary of football and talking about sport 
2 Kolokuiumi I 

VIII 

2 Language Problem Solving 4 

How much/how many 

Culture Corner 2 

Module IX . On Holiday, kinds of holidays,places to stay. A fantastic 

Time , verb/noun collocations with holidays 

2 

Communication Workshop, to write a description of a sport,to use the 
linkers :during, after and before Review. To check and consolidate 
grammar studied in modules 7 and 8Communication Workshop, to write 
a description of a sport,to use the linkers :during, after and before Review. 
To check and consolidate gr 

IХ 

2 A Horrible Holiday, asking for and giving directions,negative 

adjectives,reading and understanding a personal letter  

Module X Cultures. Countries Present Simple and Present Countinious 

Tense ,the vocabulary of animals,prepositions from, to, in, on, at 

2 

Present Countious Tense, full and contracted forms, affirmative, negative, 

question and short answers  

Vocabulary. Words with the same sound but different spelling and meaning, 

places in a hotel,prepositions down, through, on, next to,  

Speaking. A phone call 

Х 
2 Communication Workshop, ordering a meal in a restaurant 

Review grammar studied in modules 9 and 10  

Module XI   Image . Clothes and Fashion, describe people, size,colour 

and shape, Looking Good 

2 

The vocabulary of animals,prepositions from, to, in, on, at . Britain 

Today...dialogue,ordering food and drink, using a polite expressions 

Languaga Problem –Solving 5 

Story Spot 3Mansoor and the Donkey 

ХI 
2 Appereance- A Queation of  Image  Describing people, a physical 

description Module XII   Celebrities 

Jobs, Hollywood Factfile Superlative adjectives 
2 

Comparative adjectives,opinion adjectives, readind an understanding a 

magazine articleVocabulary . Adjectives and Nouns 

Communication workshop, using the linking expressions however and for 

example 

ХII 

2 Star Watching    Worldbuilding 

Making suggestions 

Module XIII . Volunteers, voluntary work, future intentions going to 

Preposition for + a period of time 

2 

Communication Workshop A profile of  a celebrity 

Review grammar studied in Modules 11 and 12 

Languaga Problem –Solving 6 Culture Corner 3 

Raising money, Causes, words that go together, phone call 

Communication workshopSpeaking ,  A roleplay 

ХIII 

2 Module XIV  Shopping .  Prices 

Tomorow’s Shops 

The future of shopping  

Singular and plural nouns, shopping for clothes 

Communication workshop , a shopping dialogue , products 

2 

Will and Won’t for predictions A shoping vocabulary Real or virtual, sizes 

Reding and understanding a website  

Review grammar studied in Modules 13 and 14 

Pronunciation – word stress Language Problem – Solving 7 

Culture Corner 4 

ХIV 

2 Module XV  . Computers , using the computer, the vocabulary of 

computersInventions  

Computer magic. Verb-noun collocations, stresed words,giving 

instructions , using multi-part verbs 

2 

The Present Perfect tense for indefinite past regular verbs 

Prepositions with verbs,contractions 

Communication workshop 

Writtig instructions, revising linking words,  

Story Spot 4 The Secret 

ХV 

2  Module XVI  Flying Saucers 

In  Space.  Astronomers 

Is there anybody out there?  

Review, grammar used in Modules 15 and 16 

Languuge Problem –Solving 8 
 

2 Kolokuiumi II 

XVI     

XVII   
  

XVIII   

XIX   
4  

XX   

 30  34  

      


