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Përshkrimi: Atelieja është ndarë në 3 pjesë, në të cilat studentët ushtrohen në projekte në grup dhe 
projekte individuale nën kujdesin e pedagogëve përgjegjës. Lënda synon t’i bëjë studentët të kuptojnë si 
komunikohen idetë në media, apo kontekste të caktuara për audienca të ndryshme; të analizojë dikursin 
mediatik, të eksplorojnë teknologjitë, kodet dhe mënyrat për të krijuar ide, për t’i zhvilluar ato më tej, për 
të prezantuar produksione të ndryshme sipas tematikës së dhënë (ose ndryshe të kuptohet mesazhi i 
përcjellë nga media).  
 
 
Temat e leksioneve: 
Pjesa1 
1. Hyrje në tematikën e kursit - Konceptet bazë dhe karakteristikat, diskutimi i silabusit, literatures dhe 

vleresimit perfundimtar 
2. Analiza e formateve televizive të debateve publike, fokusi diskursi publik  
3. Analiza e fjalimeve politike (konteksti, elementët e analizës, teksti si aksion dhe identifikim, 

intertekstualiteti etj) 
4. Strukturimi i analizës (konteksti historik, roli i folësit, arsyeja e fjalimit, lloji i tekstit, qëllimi, 

strategjia, konsensi), argumentimi (teza, antiteza, logjika e ndërtimit të fjalimit) 
5. Paraqitja e detyrës së parë bazuar në një nga temat e trajtuara më sipër 
 
Pjesa 2 
 
 
 
 

Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në 70% të seminareve  
- Angazhimi në seminare:       10% e notës 
- Projekti/detyra 1        30% e notës 
- Projekti/detyra 2        30% e notës 
- Projekti/detyra 3        30% e notës 
- Gjithsej:                    100% 
Nota përfundimtare për projektin do të llogaritet si e mesmja aritmetike e pikëve totale të tre projekteve. 
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