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Përshkrimi i lëndës
Në këtë kurs do të studiohen të folmet e gjalla,
gjegjësisht dialektet, të cilat edhe përbëjnë objektin
e kësaj disipline gjuhësore. Dihet mirëfilli se
dialektet dhe të folmet e një gjuhe pasqyrojnë
ligjërimin e gjallë në të gjitha fazat shoqërore. Për
këtë arsye qysh nga fillesat e studimit të dialekteve,
studentët do të përvetësojnë dhe thellojnë njohuritë
e tyre në këtë segment të dijes gjuhësore. Kursi i
kësaj lënde do t’u ofrojë studentëve dije mbi
tërësinë e varianteve dialektore, duke u thelluar në
njohjen e degëzimeve apo mikrosistemeve dhe
makrosistemeve, duke mos i lënë anash as të folmet
e diasporave që për gjuhësinë shqiptare kanë një
rëndësi të veçantë.
Qëllimet e lëndës:
Përvetësimi i lëndës dhe aftësimi i studentëve për të
vërejtur trajta dialektore në çdo kohë..
Rezultatet e pritura të nxënies:
Në përfundimin e këtij kursi studenti i vlerësuar
pozitivisht do të jetë në gjendje:
- t’i njohë të gjitha të folmet dhe dialektet e shqipes;
- të jetë në gjendje t’i përshkruajë ato në terren,
duke dhënë rezultatet modeste
- të kenë koncept të qartë për dallimet qenësore
brendapërbrenda dialekteve, duke i krahasuar ato
shpeshherë me gjuhën standarde
.
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Metodologjia e mësimdhënies: Ligjërata, ushtrime,
diskutime, punime seminari, detyra shtëpie.

Kontributi nё ngarkesën e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxënit tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithsej
Ligjërata
3 (135 min) 15
34
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
2 (90 min)
15
22,5
Kontaktet me
10 min
15
2.5
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
10
1
10
Detyra të shtëpisë
2
15
30
Koha e studimit vetanak të
2
15
30
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për
2
25
50
provim
Koha e kaluar në vlerësim
1
2
2
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
30 min
1
0.5
Totali

181,5 orë
181,5:25 = 7,26
7 ECTS

Metodologjia e mësimëdhënies:
Metodologjia për realizimin e temave mësimore do
të jetë bashkëkohore, interaktive bashkëbiseduese
Metodat e vlerësimit:
1. Pjesëmarrja & aktiviteti
2. Pjesa e parë e provimit
3. Pjesa e dytë e provimit
4. Provimi me gojë
Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:

J. Gjinari, Gj. Shkurtaj, Dialektologjia, Tiranë 2002
- Dialektologjia, I, II, III, IV, V, VI, Tiranë
- Haebler, Claus, Albanische Grammatik der
Mundarten von Salami, Wiessbaden, 1965
- Camaj, Martin, La parlate albanse di Grecci in
provincia di Avellino, Firencë, 1971
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- Camaj, Martin, Die Albanishe Mundart von
Falconara albanese in der Provinz Cosenza,
Munchen, 1977
Gjovalin Shkurtaj, Shqipja e sotme, UfoUniversy Pres,
Tiranë, 2010.
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 njëmbëdhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjërata që do të zhvillohet
Njohuri të përgjithshme
Objekti i studimit të dialektologjisë
Rreth përkufizimit të dialektit
Dialektologjia dhe etnografia
Studimi i dialekteve
Anketimet më të hershme me korrespodencë
Gjeografia gjuhësore
Atlasi gjuhësorë i Evropës
Atlasi dialektologjik i shqipes
Ndarja dialektore e shqipes
Tiparet dalluese fonetike dhe gramatikore
Dallimet fonetike (sistemi zanorë, sistemi bashkëtingëllor)
Dallimet morfologjike
Pjesa e parë e provimit
Të folmet e diasporës
Rreth të folmeve arbëreshëve të Italisë
E folmja e Arbneshëve të Zarës (Dalmaci)
E folmja shqipe e katundit Mandrica (Bullgari)
E folmja e shqiptarëve të Ukrahinës
E folmja e kelemedasve të Peshterit
Tekste dialektore
Pjesa e dytë e provimit

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Cakto politikat e mirësjelljes konform statusit të UGj-së.
Studenti duhet të vijojë me rregull ligjëratat
Student duhet të ketë index ditën e provimit
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