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Overview/Përshkrimi: Lënda e gjuhës angleze synon të zhvillojë aftësitë gjuhësore të komunikimit dhe 
të të shkruarit me qartësi dhe saktësi gramatikore duke përdorur një fjalor të larmishëm të fushës së 
gjuhës dhe letërsisë Shqipe si edhe asaj Angleze si një gjuhë ndërkombëtare. 
 
Në zhvillimin e kësaj lënde ndërthuren aspektet kryesore gjuhësore si gramatika, të lexuarit, të folurit dhe 
të shkruarit. Objekti i lëndës së gjuhës Angleze është njohja e studentëve me fjalorin dhe strukturat 
gjuhësore veçanërisht të fushës së gjuhë letërsisë me qëllim përdorimin e gjuhës në kontekstin social-
kulturor, ekonomik dhe politik.  
 
Lënda gjithashtu synon të aftësojë studentët të kryejnë studime duke përdorur burime të ndryshme të 
informacionit në gjuhën Angleze, përfshirë këtu edhe burimet e informacionit në internet. Gjatë orëve 
mësimore studentët inkurajohen të lexojnë tekste të ndryshme në lidhje me gjuhën dhe letërsinë si edhe të 
diskutojnë në grup për tema të ndryshme.   
 
Metodologjia pedagogjike konsiston në inkurajimin e studentëve pë tu aktivizuar në orën e mësimit dhe 
për të ndërvepruar me pedagogun, shokët/shoqet e grupit duke vënë në përdorim materialet mësimore. 
 
Units/Temat e leksioneve: 
1. People & Places–Reading/Grammar/Use of English/Vocabulary/Exam Focus/Listening/Speaking  
Writing/Exam Maximiser  
2. Looking Back – Reading/Grammar/Use of English/Vocabulary/Exam Focus/Listening/Speaking  
    Writing/Exam Maximiser  
3. Taking Action – Reading/Grammar/Use of English/Vocabulary/Exam Focus/Listening/Speaking  
    Writing/Exam Maximiser  
4. Party Time– Reading/Grammar/Use of English/Vocabulary/Exam Focus/Listening/Speaking  
    Writing/Exam Maximiser  
5. Having a fabulous time Reading/Grammar/Use of English/Vocabulary/Exam Focus/Listening/Speaking  
    Writing/Exam Maximiser  
6. He was quiet cross– Reading/Grammar/Use of English/Vocabulary/Exam Focus/Listening/Speaking  
    Writing/Exam Maximiser  
 ( Present simple; personal pronouns andpossessive adjectives; idnefinite article;plural nouns; prepositions 

of place; can and can’t; conjuctions, imperatives, definite article, adverbs of frequency, prepositions of 
time, possessives, comparative and superlative degree of adjectives; past simple, going to, gerund, 
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quantifiers, question tags, countable and uncountable nouns; writing aninformal lettter, an email a 
message; writing a story; an article; a project; talking about family;talking about possessions; telling 
the time; describing places; describing people; talking about abilities; giving instructions etc. ) 

 
Evaluation and Assessment/Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
 
1. Rezultatet e kontrollit të vazhdueshëm vjetor dhe prezenca………………………….20% 
 
2. Rezultatet ne realizimin e detyrës me shkrim apo projektit te lëndës ………………………….. 20% 
 
3. Rezultati i provimit përfundimtar ……………… 60% 
 

Mandatory Literature/Literatura e detyrueshme për studentin: 
 
1.INSPIRATION 1 STUDENT'S BOOK (CRETIVE BIG IDEAS MOTIVATION COMMUNICATION) & COURSE BOOK 

BY PHILIP PROWSE AND JUDY GARTON-SPRENGER, MACMILLAN, UK  
 
 
Supplementary Literature/Literatura plotësuese: 
 
1.GRAMMAR AND VOCABULARY FOR FIRST CERTIFICATE BYLUKE PRODROMOU, 

PEARSON EDUCATION LONGMAN, UK  2005  
 
 

 


