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“ Gjuha dhe kultura” është e dizajnuar që të
hulumtojë aspektin shoqërorë dhe gjuhësor tv
gjuhëve dhe shoqërisë . Qëllimi kryesor është të
prezentojë para studentëve ndërveprimin e
variablave shoqërore dhe qështjeve gjuhësore nv
kontekstin e anglishtës dhe vendeve ku flitet
shqipja. Kursi do hulumtojë ndërveprimin e gjuhës
dhe shoqërisë si klasa, etniciteti, gjinia dhe
edukimi. Me tutje, do të fokusohet në problmet e
politikave gjuhësore në regjion si: planifikimi I
gjuhës, konflikti gjuhësor, dhe të drejtat e gjuhëve.
Këto tema janë analizuar nga hulumtues të
disciplinave të ndryshme, duke përfshirë
antropologjinë, linguistiken, sociologjinë dhe
filozofinë.

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij kursi
studentët do të jenë në gjendje të:
Të kuptojnë nocionin e gjuhës dhe ndikimin e saj në
shoqëri.
Të kuptojnë politikat e planifikimit të gjuhëve
Të mësojnë për të drejtat gjuhësore

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

Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike

Orë

Ditë/javë

Gjithësej

2
1

15
15

30
30

1

Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

10 min

15

150

2

2

4

1

15

15

2
3

1
2

2
6

1

15

15

Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:
Metodologjia e mësimdhënies do të jetë me
studentin në qendër dhe interaktive. Puna në klasë,
puna në grup, puna në çift do të jenë të shpeshta,
dhe do të mbështeten në materialin që do të
trajtohet dhe shkathtësitë, strategjitë e detyrat që do
të aplikohen. Prandaj, pjesëmarrja active e
studentëve do të jenë komponentë qenësore për
arritjen e objektivave të lëndës, si dhe arritjen e
rezultateve të pritshme.
Metodat e vlerësimit:

Përcjellja e punës së gjithmbarshme të studentëve bëhet
në mënyrë të vazhdueshme përmes protokolleve të
vëazhgimit, punimeve me shkrim, diskutimeve të
mbarështruara në burimet relevante dhe me vlerësimet e
para dhe të dyta intermediare. Për secilën veprimtari të
angazhimit mbimesatar të studentëve fitohen pikë të
veçanta. Do të caktohet lëxim I rregullt dhe

diskutime në klasë
Detyra
Kuize
Testi
Provimi përfundimtar
Projekti grupor
Totali:

Literatura
Literatura bazë:

15 %
15%
20%
30%
20%
100 %

Required basic text: Wardhaugh, Ronald (2002) An
Introduction to Sociolinguistics, 4th ed. Blackwell
Publishers
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Literatura shtesë:

Fasold, Ralph et. al. (1990). "The LanguagePlanning Effect of Newspaper Editorial Policy:
Gender Differences in The Washington Post."
Cambridge University Press. Ferguson, C. A.
(1959). "Diglossia." Word vol. 15 (pp. 325-340); in
Language and Social Context, P. P. Giglioli
(Baltimore: Penguin Books. pp. 232-251. (1987).
"'Come Forth with a Surah Like It': Arabic as a
Measure of Arab Society." in Perspectives on
Arabic Linguistics Vol. I, Mushira Eid (ed.).
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
(Current Issues in Linguistic Theory Book Series).
pp. 39-51. Gallagher, C F. (1971). "Language
Reform and Social Modernization in Turkey." in
Can Language Be Planned? Sociolinguistic Theory
and Practice for Developing Nations, J. Rubin and

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Informata për kursin. Hyrje në gjuhë; nënsistemet e gjuhës
dhe organizimi i tyre;
Gjuha vs. Dialektit, Dallimi gjuhësor nga ai politik; Gjuhët e
botës: Varietetet standard dhe jostandarde
Pikpamjet gjuhësore: Pse gjuhët e prestigjit më të ultë
mbijetojnë. Varietetet gjuhësore. Dialektet regjionale he
sociale
Gjuha dhe kultura
Dygjuhësia dhe bilingualizmi;Kush është Bilingual?; Cka
është gjuhë amtare. CPH * hipoteza kritike e moshës
Ndërrimi I kodeve dhe huazimet. Huazimet për të manipuluar
gjuhët. Identitetet kombëtare dhe të tjera; Multilingualizmi
individual vs shoqëror; Gjuhët zyrtare/ shoqërore
Diversitetei shoqëror- Argumentet dhe kundërargumentet;
Gjuha dhe gjinia
Identiteti gjuhësor dhe gjinor.
Planifikimi gjuhësor.
Planifikimi shoqëror dhe gjuhësor vs Planifikimit politik.
Motivet dhe metodat; gjuhët dominante vs gjuhëve zyrtare.
Gjuhët zyrtare vs gjuhëve kombëtare; gjuha dhe politikat e
shtetit..
Qeshtjet e planifikimit të gjuhës në izrael, unifikimi I gjuhës
standard ; rasti i Shqipërisë .
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Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Reformat gjuhësore në Shqipëri
Të drejtat gjuhësore
Përmbledhje e kursit

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Telefonat mobil nuk lejohet të përdoren gjatë orës së mësimit, dhe meqë pjesëmarrja e
studentëve llogaritet në notë, ata nuk mund të hyjnë dhe të dalin nga ora sipas dëshirës.
Studentët inkurajohen të diskutojnë për çështje të ndryshme lidhur me njësinë e realizuar
mësimore, pa e ofenduar apo diskriminuar tjetrin si dhe duke e respektuar mendimin e
tjetrit.
Studentët lirohen nga provimi në rast se kanë rezultat pozitiv (mbi 60 % të pikëve në të
dyja testet me shkrim).
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