
Plani mësimor dhe Libri i Mësuesit



Nr.$ Tematika$ TEMAT$Mesimore$$ Situata$e$të$nxënit$$ Metodologjia$$ VLERËSIMI$$ BURIMI$$

1$ Letersia$dhe$
gjinitë$letrare$$

Letërsia$dhe$gjinitë$letrare$$ Letërsia$$Diskutim$rreth$
llojeve$të$gjinive$letrare$

Bisedë,$stuhi$
mendimi,$Diagrami$i$
Venit,$punë$në$grupe,$
punë$në$dyshe$$

Vlerësim$për$punën$në$
grupe,$për$mënyrën$se$si$
e$studiojnë$
informacionin$dhe$se$si$e$
paraqesin$atë;$Vlerësim$
për$punën$individuale,$
në$lidhje$me$saktësinë$e$
informacionit$shkencor;$
Vlerësim$pa$notë,$por$
motivues,$për$nxënës$që$
aktivizohen.$

Teksti$i$nxënësit,$
fragmente$të$ndryshme$
letrare,$eMlibri.$

2$ Karakteristikat$e$gjinive$ Diskutim$rreth$
karakteristikave$të$
gjinive$$

Bisedë,$pema$e$
mendimit,$punë$me$
grupe,$punë$në$
dyshe,$plotësimi$i$ske$

Mësuesi/ja$i$vlerëson$
nxënësit$për:$a)$
rrjedhshmërinë$e$të$
folurit$dhe$saktësinë$e$
informacionit$shkencor$
(2M3$nxënës$vlerësohen$
me$notë);$b)$aftësinë$e$
secilit$nxënës$për$të$
kombinuar,$harmonizuar$
dhe$paraqitur$saktë$
punën$në$grup$dhe$
punën$në$dyshe$(3M4$
nxënës$vlerësohen$me$
notë).$

Teksti$i$nxënësit,$eMlibri,$
tekste$epike,$lirike,$
dramatike$rrëfimtare$në$
forma$elementare$

3$ Njësitë$$
e$kuptimshme$$
të$tekstit$letrar$

Bisedë$rreth$përdorimit$
të$figurave$letrare$$$

Pema$e$mendimit,$
shpjegim$i$gërshetuar$
me$bashkëbisedim,$
punë$në$grupe,$
Di/Dua$të$di/Mësova,$
punë$me$shkrim$

Vlerësim$individual;$
Vlerësohet$marrëdhënia$
e$anëtarëve$të$grupeve$
me$njëritjetrin;$
Vlerësohet$saktësia$e$
paraqitjes$së$materialit.$

Teksti$i$nxënësit,$
fragmente$të$ndryshme$
letrare,$eMlibri.$

4$ Autori$dhe$
rrëfimtari$$

Autori$$dhe$rrefimtari$$ Disktojmë$rreth$rolit$të$
autorit$dhe$rrëfimtarit$$

Skeda$e$dialogut,$
bisedë,$pema$e$
mendimit,$vështrim$$
$

Vlerësim$individual;$
Vlerësohet$marrëdhënia$
e$anëtarëve$të$grupeve$
me$njëritjetrin;$

Teksti$I$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$



krahasues,$punë$në$
grupe$

Vlerësohet$saktësia$e$
paraqitjes$së$materialit.$

5$ Romantizmi$$ Tiparet$e$romantizmit$$ Bisedë$rreth$tipareve$të$
romantizmit$$

Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
organizues$grafik,$
lexim$i$drejtuar,$
pema$e$mendjes,$
harta$e$koncepteve,$
tabelë,$stuhi$
mendimesh,$bisedë$e$
kombinuar$me$
shpjegim.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$I$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

6$ $ $Përfaqësuesit$kryesorë$të$
romantizmit.$Gjinitë$e$
preferuara.$$

Bisedë$rreth$$
përfaqsuesve$kryesorë$
të$romantizmit$$

Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
organizues$grafik,$
lexim$i$drejtuar,$
pema$e$mendjes,$
harta$e$koncepteve,$
tabelë,$stuhi$
mendimesh,$bisedë$e$
kombinuar$me$
shpjegim.$

Mësuesja$mund$të$bëjë$
një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
$Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$$
$

Teksti$I$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

7$ Johan$Volfgang$Gëte$$
Jeta$dhe$veprimtaria$letrare$$$

Bisedë$rreth$jetës$dhe$
veprës$së$Gëtes$$

Bisedë,$pema$e$
mendimit,$Analizë,$
punë$në$grupe,$ditari$
dypjesësh$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$I$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

8$ Analizë:$Fausti$$ Bisedë$rreth$$Faustit,$
sfida$e$të$mirës$ndaj$të$
keqes.$$

Diskutim$i$drejtuar,$
pema$e$mendjes,$
stuhi$mendimesh,$
kllaster,$tabelë,$harta$
e$koncepteve,$bisedë$
e$kombinuar$me$
shpjegim.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$I$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

9$ Studim$teksti:$Fausti$$ Disktojmë$rreth$tekstit$$ Diskutim$njohurish$
paraprake,$lexim$i$
drejtuar,$punë$e$
pavarur,$ditari$dy$tre$

Mësuesja$mund$të$bëjë$
një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
$Ky$vlerësim$mund$të$

Teksti$I$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$



pjesësh,$harta$e$
koncepteve,$praktikë$
e$udhëhequr.$

shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$$
$

10$ Studim$teksti:$Fausti$ Disktojmë$rreth$tekstit$ Bashkëbisedim,$lexim$
i$drejtuar,$punë$në$
grupe,$rrjeti$i$
diskutimit,$ditari$2M3$
pjesësh,$shpjegim$i$
gëshetuar$me$
bashkëbisedim.$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi,$mësuesi/ja$
mund$të$bëjë$një$
vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit,$disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$që$të$plotësojnë$
dosjen$e$$tyre.$
$

Teksti$I$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

11$ Studim$teksti:$Fausti$
$

Disktojmë$rreth$tekstit$ Bashkëbisedim,$lexim$
i$drejtuar,$punë$në$
grupe,$rrjeti$i$
diskutimit,$ditari$2M3$
pjesësh,$shpjegim$i$
gëshetuar$me$
bashkëbisedim.$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi,$mësuesi/ja$
mund$të$bëjë$një$
vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit,$disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$që$të$plotësojnë$
dosjen$e$$tyre.$
$

Teksti$I$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$



12$ $ Punë$me$shkrim$$ Punë$individuale$$ Draftim,$shkrim$ Vlerësim$individual$$ Flete$A4$l,$material$
ndihmëse$$

13$ $ Punë$me$shkrim$$ Punë$individuale$$$ Draftim,$shkrim$ Vlerësim$individual$ Flete$A4,$materiale$
ndihmëse$$

14$ $
$
$

Xhorxh$Gordon$Bajron$$
Jeta$dhe$veprimtaria$letrare$$

Bisedë$rreth$jetës$dhe$
veprës$së$Bajronit$$

Di/$Dua$të$di/$
Mësova,$lexim$i$
drejtuar,$pema$e$
mendimeve,$
diskutim,$punë$e$
pavarur.$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi,$mësuesi/ja$
mund$të$bëjë$një$
vlerësim$diagnostikues,$
me$qëllim$identifikimin$e$
njohurive$paraprake,$
interesave$apo$aftësive$
që$kanë$nxënësit$në$
lidhje$me$tematikën$e$
trajtuar$gjatë$mësimit.$
Për$disa$nxënës,$
mësuesi/ja$mund$të$bëjë$
një$vlerësim$të$vazhduar$
me$gojë,$duke$bërë$edhe$
shënime$specifike$për$
nivelet$e$të$nxënit.$
$

Teksti$i$$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

15$ Analizë$$Shtegtimet$e$Cajlld$
Haroldit$$

Diskutim$rreth$veprës$“$
Çajlld$Haroldit”$

Stuhi$mendimesh,$
punë$në$çift,$
bashkëbisedim,$lexim$
i$detajuar,$harta$e$
koncepteve,$diskutim$
i$drejtuar.$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

16$ Studim$teksti:$Shtegtimet$e$ Disktojmë$rreth$tekstit$ Metoda$e$ Përgjatë$kësaj$ore$ Teksti$i$letërsisë$XI,$



Cajlld$Haroldit$$ bashkëbisedimit,$
harta$e$konecepteve,$
lexim$i$drejtuar,$punë$
në$grupe,$ditari$
tripjesësh,$diskutim$i$
drejtuar.$

mësimi,$mësuesi/ja$
mund$të$bëjë$një$
vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit,$disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$për$plotësimin$e$
dosjes$së$tyre.$

enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

17$ Studim$teksti:$Shtegtimet$e$
Cajlld$Haroldit$$

Disktojmë$rreth$tekstit$ Lexim$i$drejtuar,$
„pema$e$mendimit“,$
kllaster,$harta$e$
koncepteve,$diskutim$
i$drejtuar,$stuhi$
mendimesh.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$I$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

18$ Studim$teksti:$Shtegtimet$e$
Cajlld$Haroldit$$

Disktojmë$rreth$tekstit$ Stuhi$mendimesh,$
punë$në$çift,$
bashkëbisedim,$lexim$
i$detajuar,$harta$e$
koncepteve,$diskutim$
i$drejtuar.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

19$ Viktor$Hygo$
Jeta$dhe$veprimtaria$letrare$$
$

Bisedë$rreth$$jetës$dhe$
veprës$së$Viktor$Hygo$$

Lexim$i$drejtuar,$
„pema$e$mendimit“,$
kllaster,$harta$e$
koncepteve,$diskutim$
i$drejtuar,$stuhi$
mendimesh.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

20$ Analizë:$Katedralja$e$Parisit$$
$

$Diskutim$rreth$veprës$
Katedralja$e$Parisit$$

Punë$e$pavarur,$punë$
në$çift,$diskutim$I$
drejtuar,$kllaster,$
tabelë,$hartë$
konceptesh,$diskutim$
I$kombinuar$me$
shpjegim.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$



$

21$ Studim$teksti:$Katedralja$e$
Parisit$$

Disktojmë$rreth$tekstit$ Diskutim$i$drejtuar,$
lexim$ekspresiv,$punë$
në$grup,$punë$e$
pavarur,$hartë$
konceptesh,$„pema$e$
mendimit“,$ditari$dy$
tre$pjesësh.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

22$ Studim$teksti:$Katedralja$e$
Parisit$

Disktojmë$rreth$tekstit$ Lexim$i$drejtuar,$
„pema$e$mendimit“,$
kllaster,$harta$e$
koncepteve,$diskutim$
i$drejtuar,$stuhi$
mendimesh.$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

23$ Studim$teksti:$Katedralja$e$
Parisit$

Disktojmë$rreth$tekstit$ Bashkëbisedim,$lexim$
i$drejtuar,$punë$në$
grupe,$rrjeti$i$
diskutimit,$ditari$2M3$
pjesësh,$shpjegim$i$
gëshetuar$me$
bashkëbisedim.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

24$ $ Bisedë$letrare$ose$project$ Bisedë$rreth$projektit$$ Diskutim$$ Vlerësim$individual$$ Materiale$ndihmëse$$
25$ $ Përsëritje$ Përsëritje$e$dijeve$të$

marra$$
Punë$në$grupe,$punë$
individuale$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

26$ $ Testim$$$ Analizë$teksti$$ Punë$individuale$$ Vlerësim$individual$$ Test$I$pregatitur$$



Tremujori)i))dytë)))
Nr.$ Tematika$ TEMAT$Mesimore$$ Situata$e$të$nxënit$$ Metodologjia$$ VLERËSIMI$$ BURIMI$$

27$ Subjekti$dhe$
fabula$$$

Parashtrimi$dhe$ekspozicioni$$
Intriga$dhe$fabula$
$

Bisedë$rreth$
elementeve$të$tekstit$
letrar$$

Bashkëbisedim,$lexim$
i$drejtuar,$punë$në$
grupe,$rrjeti$i$
diskutimit,$ditari$2M3$
pjesësh,$shpjegim$i$
gëshetuar$me$
bashkëbisedim.$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

28$ Koha$letrare$e$
ligjërimit$$

Koha$letrare$$
Koha$e$ligjerimit$$

Bisedë$rreth$
elementeve$të$tekstit$
letrar$$

Punë$e$pavarur,$punë$
në$çift,$diskutim$I$
drejtuar,$kllaster,$
tabelë,$hartë$
konceptesh,$diskutim$
I$kombinuar$me$
shpjegim.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

29$ Personazhi$dhe$
sistemi$I$$
persosnazhit$$
$

Karakteri$$i$personazheve$$$ Bisedë$rreth$
elementeve$të$tekstit$
letrar$

Stuhi$mendimesh,$
punë$në$çift,$
bashkëbisedim,$lexim$
i$detajuar,$harta$e$
koncepteve,$diskutim$
i$drejtuar.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$



30$ Leximi$I$tekstit$
letrar$$

Leximi$I$tekstit$letrar$ Diskutim$i$leximit$të$
tekstit$letrar$$

Stuhi$mendimesh,$
punë$në$çift,$
bashkëbisedim,$lexim$
i$detajuar,$harta$e$
koncepteve,$diskutim$
i$drejtuar.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

31$ Konteksti$$
HistorikoMletrar$

Konteksti$$HistorikoMletrar$ Diskutim$rreth$
kontekstit$letrar$$

Di/$Dua$të$di/$
Mësova,$lexim$i$
drejtuar,$pema$e$
mendimeve,$
diskutim,$punë$e$
pavarur.$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

32$ Romantizmi$
shqiptar$$

Rilindja$kombëtare$$$ Bisedë$rreth$$Rilindjes$
Kombëtare$$$

Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
organizues$grafik,$
lexim$i$drejtuar,$
pema$e$mendjes,$
harta$e$koncepteve,$
tabelë,$stuhi$
mendimesh,$bisedë$e$
kombinuar$me$
shpjegim.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$



33$ Jeronim$de$rada$$ Bisedë$rreth$jetës$dhe$
veprës$së$De$Radës$$

Di/$Dua$të$di/$
Mësova,$lexim$i$
drejtuar,$pema$e$
mendimeve,$
diskutim,$punë$e$
pavarur.$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

34$ Analizë:“Këngët$e$
Milosaos“$$

Bisedë$rreth$veprës$$ Stuhi$mendimi,$lexim$
i$drejtuar,$
përmbledhje$e$
strukturuar,$punë$në$
grup$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

35$ Studim$teksti:“Këngët$e$
Milosaos“$

Diskutim$rreth$tekstit$$ Debat,$lexim$i$
drejtuar,$punë$në$
grupe,$punë$e$
pavarur,$plotësimi$i$
skedës,$punë$në$
dyshe$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

36$ Studim$teksti:“Këngët$e$
Milosaos“$

Diskutim$rreth$tekstit$$ Bisedë,$karrigia$e$
nxehtë,$punë$në$
grupe,$punë$me$
tekstin,$ditari$
dypjesësh,$punë$e$
pavarur$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

37$ Studim$teksti:“Këngët$e$
Milosaos“$

Diskutim$rreth$tekstit$$ Vrojtim,$pyetje$
përgjigje,$lexim$i$
drejtuar,$
përmbledhje$e$
strukturuar,$punë$në$
grupe,$tabela$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$



krahasuese$
38$ Punë$me$shkrim$$ Punë$individuale$$ Draftim,$shkrim$ Vlerësim$individual$$ Flete$A4$l,$material$

ndihmëse$$
39$ $ Punë$me$shkrim$$ Punë$individuale$$$ Draftim,$shkrim$ Vlerësim$individual$ Flete$A4,$materiale$

ndihmëse$$
40$ $ $Jeta$dhe$vepra$Naim$Frashëri$$ Bisedë$rreth$Naim$

Frashërin$$
Stuhi$mendimi,$
bisedë$e$kombinuar$
me$shpjegim,$
përmbledhje$e$
strukturuar,$punë$në$
grupe,$punë$e$
pavarur$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

41$ Analizë$e$veprës:“Lulet$e$
verës“$$$

Bisedë$rreth$vepres$
Lulet$e$verës$$

Lexim$me$kodim$i$
tekstit,$bisedë,$punë$
në$grupe,$punë$e$
diferencuar,$punë$me$
shkrim$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

42$ Studim$teksti$:“Lulet$e$verës“$$ Diskutim$rreth$tekstit$
Lulet$e$verës$$

Dëgjim$i$drejtuar,$
bisedë,$lexim$zinxhir,$
përmbledhje$e$
strukturuar,$punë$në$
grupe,$punë$në$dyshe$

Vlerësim$për:$$
a)$rrjedhshmërinë$e$të$
folurit$dhe$saktësinë$e$
informacionit$shkencor;$
b)$aftësinë$e$secilit$
nxënës$për$të$
kombinuar,$harmonizuar$
dhe$paraqitur$saktë$
punën$në$grup$(3M4$
nxënës$vlerësohen$me$
notë).$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$



43$ Studim$teksti$:“Lulet$e$verës“$$ $$Diskutim$rreth$tekstit$
Lulet$e$verës$

Stuhi$mendimesh,$
pema$e$mendimeve,$
metoda$e$
bashkëbisedimit,$
lexim$i$drejtuar,$punë$
e$pavarur,$hulumtim$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

44$ Studim$teksti$:“Lulet$e$verës“$$ Diskutim$rreth$tekstit$
Lulet$e$verës$

Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
lexim$i$drejtuar,$punë$
në$grupe,$ditari$
dypjesësh$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

45$ Testim$$ Analizë$teksti$$ Punë$individuale$$ Vlerësim$individual$$ Test$I$pregatitur$$

46$ Realizmi$$ Realizmi$$ Bisedë$rreth$Realizmit$$ Stuhi$mendimesh,$
kllaster,$pema$e$
mendimit,$lexim$i$
drejtuar,$diskutim$i$
drejtuar.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

47$ $Jeta$dhe$vepra$e$$Honore$de$
Balzak$$

Bisedë$rreth$Honore$De$
Balzak$$

Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
harta$e$koncepteve,$
lexim$i$drejtuar,$punë$
në$grupe,$ditari$
tripjesësh,$diskutim$i$
drejtuar.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

48$ Analizë:$Xha$Gorio$$$ Diskutim$rreth$veprës$
Xha$Gorio$$

Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
punë$e$pavarur,$punë$
në$çift,$lexim$I$
drejtuar,$tabelë,$
hartë$konceptesh,$
diskutim$I$kombinuar$
me$shpjegim$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

$

$

$

$



Tremujori)i)tretë))
Nr.$ Tematika$ TEMAT$Mesimore$$ Situata$e$të$nxënit$$ Metodologjia$$ VLERËSIMI$$ BURIMI$$

49$ $ Studim$teskti:“Xha$Gorio“$ $Diskutim$rreth$tekstit$ Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
punë$e$pavarur,$punë$
në$çift,$lexim$i$
drejtuar,$tabelë,$
hartë$konceptesh,$
diskutim$I$kombinuar$
me$shpjegim$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

50$ Studim$teskti:“Xha$Gorio“$ Diskutim$rreth$tekstit$ Stuhi$mendimesh,$
pema$e$mendimeve,$
metoda$e$
bashkëbisedimit,$
lexim$i$drejtuar,$punë$
e$pavarur,$hulumtim$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

51$ Studim$teskti:“$Xha$Gorio“$ Diskutim$rreth$tekstit$ Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
harta$e$koncepteve,$
lexim$i$drejtuar,$punë$
në$grupe,$ditari$
tripjesësh,$diskutim$i$
drejtuar.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$



52$ Kodet$letrare$$$
$

Kodet$letrare$$$ Bisedë$rreth$kodeve$
letrare$$

Lexim$me$kodim$i$
tekstit,$bisedë,$punë$
në$grupe,$punë$e$
diferencuar,$punë$me$
shkrim$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

53$ $ $Jeta$dhe$vepra$$
$Gustav$$Flober$$

Bisedë$rreth$Gustav$
Flober$$

Diskutim$I$drejtuar,$
pema$e$mendimeve,$
lexim$I$drejtuar,$
bashkëbisedim$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

54$ Analizë:$”Ema$Bovari”$$ Diskutim$$rreth$veprës$$
Ema$Bovari$$

Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
pyetjeMpërgjigje,$
kllaster,$lexim$I$
drejtuar,$harta$e$
koncepteve,$ritregim$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

55$ Studim$teksti$:“Ema$Bovari“$$ Diskutim$rreth$tekstit$ Bashkëbisedim,$lexim$
I$drejtuar,$punë$në$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$



grupe,$ditari$dyMtre$
pjesësh,$diskutim$I$
drejtuar$

e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

56$ Studim$teksti$:“Ema$Bovari“$ Diskutim$rreth$tekstit$ Përvijimi$I$mendimit,$
metoda$e$
bashkëbisedimit,$
stuhi$mendimesh,$
harta$e$koncepteve,$
lexim$I$drejtuar,$
përmbledhje$e$
strukturuar$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

57$ Studim$teksti$:“Ema$Bovari“$ Diskutim$rreth$tekstit$ Stuhi$mendimesh,$
pema$e$mendimeve,$
metoda$e$
bashkëbisedimit,$
lexim$i$drejtuar,$punë$
e$pavarur,$hulumtim$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

58$ Punë$me$shkrim$$ Punë$me$shkrim$ Punë$individuale$$ Draftim,$shkrim$ Vlerësim$individual$$ Flete$A4,$materiale$
ndihmëse$



59$ $ Punë$me$shkrim$$ Punë$individuale$$$ Draftim,$shkrim$ Vlerësim$individual$ Flete$A4,$materiale$
ndihmëse$$

60$ Jeta$dhe$vepra$e$$$
Fjodor$Dostojevski$$

$ Përvijimi$I$mendimit,$
metoda$e$
bashkëbisedimit,$
stuhi$mendimesh,$
harta$e$koncepteve,$
lexim$I$drejtuar,$
përmbledhje$e$
strukturuar$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

61$ Analizë$$$
“Vëllezërit$Karamazov”$$

$ Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
organizues$grafik,$
lexim$I$drejtuar,$
pema$e$mendjes,$
harta$e$koncepteve,$
tabelë,$stuhi$
mendimesh,$bisedë$e$
kombinuar$me$
shpjegim.$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

62$ $Studim$teksti:$“Vëllezërit$
Karamazov”$

Diskutim$rreth$tekstit$ Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
organizues$grafik,$
lexim$I$drejtuar,$
pema$e$mendjes,$
harta$e$koncepteve,$
tabelë,$stuhi$
mendimesh,$bisedë$e$
kombinuar$me$
shpjegim.$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

63$ $Studim$teksti:$“Vëllezërit$
Karamazov”$

Diskutim$rreth$tekstit$ Bashkëbisedim,$lexim$
i$drejtuar,$punë$në$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$



grupe,$rrjeti$I$
diskutimit,$ditari$2M3$
pjesësh,$shpjegim$I$
gëshetuar$me$
bashkëbisedim$

mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

64$ $Studim$teksti:$“Vëllezërit$
Karamazov”$

Diskutim$rreth$tekstit$ Bashkëbisedim,$lexim$
i$drejtuar,$punë$në$
grupe,$rrjeti$I$
diskutimit,$ditari$2M3$
pjesësh,$shpjegim$I$
gëshetuar$me$
bashkëbisedim$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

65$ Simbolizmi$$ Simbolizmi$$ Bisedë$rreth$
Simbolizmit$$

Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
organiziues$grafik,$
lexim$I$drejtuar,$
pema$e$mendjes,$
harta$e$koncepteve,$
diagram$tabelë.$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$



66$ $Jeta$dhe$vepra$e$Sharl$Bodler$$ Bisedë$rreth$Sharl$
Bodler$

Diskutim$i$drejtuar,$
bashkëbisedim,$lexim$
I$drejtuar,$tabela$
grafike,$pyetjeM
përgjigje$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

67$ Analizë:“Lulet$e$së$keqes“$ $Diskutim$rreth$veprës$$ Metoda$e$
bashkëbisedimit,$
organiziues$grafik,$
lexim$I$drejtuar,$
pema$e$mendjes,$
harta$e$koncepteve,$
diagram$tabelë.$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$
plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

68$ Studim$teksti:$$“Lulet$e$së$
keqes“$

Diskutim$rreth$tekstit$ Bashkëbisedim,$
Lexim$I$drejtuar,$punë$
në$grup,$ditari$dyMtre$
pjesësh,diskutim$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

69$ Studim$teksti:$“Lulet$e$së$
keqes“$

Diskutim$rreth$tekstit$ Stuhi$mendimesh,$
pema$e$mendimeve,$
metoda$e$
bashkëbisedimit,$
lexim$i$drejtuar,$punë$
e$pavarur,$hulumtim$

Përgjatë$kësaj$ore$
mësimi$
mësuesi/mësuesja$mund$
të$bëjë$një$vlerësim$të$
vazhdueshëm$me$gojë.$
Ky$vlerësim$mund$të$
shoqërohet$me$shënime$
specifike$për$nivelet$e$të$
nxënit.$$Disa$nxënës$
vlerësohen$me$shkrim$
për$detyrat$e$sjella$në$
klasë.$Nxënësit$nxiten$
për$të$realizuar$punë$
cilësore$me$qëllim$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$



plotësimin$e$dosjes$së$
tyre.$
$

70$ Projekt$$ Projekt$$ose$bisede$$letrare$$
$$

Bisedë$rreth$projektit$$ Diskutim$$ Vlerësim$individual$$ Materiale$ndihmëse$$

71$ Përsëritje$$ Perseritje$$$ Përsëritje$e$dijeve$të$
marra$$

Punë$në$grupe,$punë$
individuale$

Vlerësim$individual;$
Vlerësim$për$paraqitjen$
e$saktë$të$punës$në$
grupe.$

Teksti$i$letërsisë$XI,$
enciklopedi,$foto,$
kompjuter,$tabelë,$mjete$
mësimore,$etj.$

72$ Testim$$ Testim$$ Analizë$teksti$$ Punë$individuale$$ Vlerësim$individual$$ Test$I$pregatitur$$

$
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Hyrje 
Letërsia nga natyra e saj, del nga kufiri i përkufizimeve të sakta, po aq sa 
përmbledh një sërë tiparesh e veçorish, që kanë të bëjnë sa me natyrën e 
thelbin e saj, po aq edhe me funksionet që kryen. 

Letërsia është një nga veprimtaritë kryesore krijuese, që e ka shoqëruar 
historinë e njerëzimit që në lashtësi. Ajo gjithashtu është pjesë përbërëse e 
jetës suaj të përditshme. 

Termi letërsi e ka zanafillën nga fjala littera/turë (latinisht, littera shkronjë), 
duke sugjeruar për letërsinë diçka të shkruar. Në periudhën antike 
me literaturë emërohej gjithçka e shkruar, qoftë kjo letërsi ose jo. Por letërsia 
nuk është vetëm ajo që është e shkruar në libra, sepse përveç letërsisë së 
shkruar, që në të vërtetë përbën pjesën më të madhe të saj, ekziston edhe 
letërsia gojore. Nga ana tjetër, letërsia gojore nuk është vetëm ajo që është 
përhapur dhe transmetuar në kohët kur shkrimi ishte i rrallë (ajo që njihet si 
letërsi popullore), por edhe ajo që krijohet e qarkullon gojarisht sot, në kohët 
moderne. Prandaj, për të kuptuar natyrën e letërsisë, duhet të shkojmë drejt 
thelbit të saj. Nocioniletërsi aristike shpreh dallimin mes veprave shkencore dhe 
veprave letrare, në kuptimin e ngushtë të fjalës.  

Dallimi themelor qëndron në faktin se shkenca i qaset objektit të vet me anë 
metodash të posaçme shkencore, për të nxjerrë ligje dhe rezultate të 
gjithëvlerëshe. Letërsia nuk i qaset objektit të vet me metoda specifike. Qëllimi i 
saj nuk është nxjerrja e ligjshmërive, por rikrijimi i botës dhe i njeriut, si 
dhe formësimi i tyre në mënyrë fiksionale (trilluese), pra artistike. Letërsia është 
pra art i fjalës, sepse është gjuha mjeti përbërës i saj. Nëpërmjet gjuhës letërsia 
ndahet nga artet e tjera, që kanë mjete të tjera përbërëse (p.sh. notat e tingujt 
për muzikën, ngjyrat për pikturën, etj.). Por, edhe kjo s’do të thotë që të gjitha 
tekstet e shkruara janë letërsi. Gjuha e figurshme e bën letërsinë që të jetë e 
tillë e të dallojë nga të gjitha llojet e tjera të shkrimtarisë.  

Letërsia luan më fjalën. Synimi i saj nuk është të shënjojë objektin 
drejtpërdrejt, por, duke e veshur fjalën me figuracion, me shumë, e më tej me 
kuptime simbolike e alegorike, me ngarkesa emocionale dhe me kuptime që 
dalin prej asosiacioneve të ndryshme, letërsia e shënjon objektin në mënyrë 
konotuese, me larmi “lojërash” e kombinimesh. Në letërsinë moderne, shpesh 
kuptimi i veprës përftohet duke zbërthyer figuracionin ose duke e përmbysur 
kuptimin e parë të shprehjes gjuhësore. Pra, letërsia funksionon vetëm nëse 
krijimtarinë letrare, pra veprat artistike i lexojmë si të tilla.  
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�Si ta përdorim tekstin 
 
Kriteri  parësor i studimit të letërsisë është kriteri tematik, i ndërthurur 
natyrshëm me kriterin e gjinisë letrare. 
Njësi mësimore që zbërthehen në tematika dhe çështje mësimore; 
- në përdorimin e sa më shumë burimeve alternative, tradicionale dhe 
multimediale; 
- në lirinë dhe krijimtarinë e planifikimit dhe realizimit të njësisë, në 
fleksibilitetin e përcaktimit dhe shpërndarjes së orëve midis njësive mësimore 
dhe brenda njësisë, në përzgjedhjen nga mësuesi dhe vetë nxënësi të 
veprimtarive të nxënies më të përshtatshme për arritjen e objektivave; 
- në dallimin qartë të vlerësimit diagnostikues, motivues dhe 
plotësues gjatë procesit të nxënies nga vlerësimi përmbledhës në 
përfundim të tij; 
- në objektivizmin e procesit të vlerësimit dhe të vetëvlerësimit duke e 
lidhur ngushtësisht atë me arritjen e objektivave dhe rezultateve të nxënies; 
në të mësuarit me qendër nxënien duke i dhënë përparësi veprimtarive të 
larmishme të nxënies që aktivizojnë proceset e larta të të menduarit dhe 
dokumentojnë qëndrimin individual të nxënësit në lidhje me tematikat, çështjet 
kryesore të lëndës; 
- në integrimin e natyrshëm, jo vetëm të lëndës së letërsisë me 
gjuhën, por edhe me lëndë të tjera nëpërmjet lidhjes, referimit dhe 
demonstrimit të njohurive, shprehive dhe aftësive përkatëse në kontekstin e 
analizës së thelluar të veprës letrare dhe parashtrimeve individuale me gojë dhe 
me shkrim të nxënësit. 
Libri -Letërsia 11- jep mundësi për kryerjen e aktiviteteve të ndryshme 
ndërvepruese – nga parashtrimet dhe diskutimet me nxënësit në grup tek 
proceset e të shkruarit. 
 – Libri e ndihmon nxënësin të zhvillojë aftësitë e të menduarit kritik, të reagojë 
bindshëm për atë që lexon. Nëpërmjet diskutimit në grup libri inkurajon 
shprehitë e zgjidhjes së problemit dhe të vendimmarrjes. 
- Detyra interpretuese - me shkrim bazuar në letërsi. 
- Diskutime të gjalla – në grup: për autorin, veprat letrare dhe burimet 
mbështetëse. 
- Meditim dhe shkrim kritik. 
- Shkrimi krijues – nxënësi shkruan pjesë origjinale, i diskuton me shokun, i 
korrigjojnë dhe përmirësojnë sëbashku. Pritet që nxënësi të krijojë profilin e tij. 
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� Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit 

Nxënës i/sja: 
- Shprehet përmes një forme komunikimi për një temë të caktuar në një 
material (prezantim) prej 200 fjalësh dhe veçon çështjet kryesore të ngritura në 
material; - diskuton në grup në mënyrë konstruktive, në kohëzgjatje jo më 
shumë se 10 minuta, duke dhënë dhe marrë informacion për një temë të 
caktuar nga fushat e të nxënit ose nga jeta e përditshme;  
- lexon rrjedhshëm nga 3-5 paragrafë, e u përgjigjet pyetjeve të shtruara për 
llojin e tekstit dhe stilin e të shkruarit, tregon qëllimin dhe lidhjen ndërmjet 
përmbajtjes së paragrafëve; 
- përdor drejt strukturën dhe rregullat e drejtshkrimit të gjuhës amtare në 
kontekste dhe në forma të ndryshme të shkrimit, si: ese, email (postë 
elektronike), letër formale dhe joformale etj.; 
- lexon rrjedhshëm një tekst të njohur në një gjuhë të huaj ose në gjuhën 
amtare, si edhe tregon me shembuj konkretë disa nga ngjashmëritë ndërmjet 
strukturës së fjalisë së asaj gjuhe me gjuhën amtare;  
- shkruan një tekst për një temë nga jeta e përditshme, me tre deri pesë 
paragrafë, duke  respektuar strukturën, drejtshkrimin dhe elementet e tjera, 
pastaj e prezanton para të tjerëve me shqiptim të drejtë; 
- shkruan një ese, jo më shumë se dy faqe, për vlerat estetike të pjesëve të 
caktuara artistike (poezi, prozë, pjesë muzikore, pjesë arti, vallëzim etj.), duke 
respektuar organizimin dhe hapat e shkrimit të esesë;  
- prezanton një projekt artistik, humanitar, eksperimentues etj.) për një temë 
të caktuar nga fusha të ndryshme mësimore, hartuar individualisht dhe në 
grup, duke përdorur sa më efektshëm teknologjinë informative dhe teknologji të 
tjera; 
- përdor TIK-un në mënyrë efektive gjatë komunikimit dhe ndërveprimit me të 
tjerët në jetën e përditshme, duke përfshirë edhe të nxënët e informacioneve të 
reja dhe kryerjen e detyrave  shkollore. 
 
 
�Kompetenca e të menduarit 
 
Nxënës i/sja: 
- prezanton, në forma të ndryshme të të shprehurit, mënyrën e mbledhjes, të 
zgjedhjes dhe të klasifikimit të informacionit për fusha të ndryshme mësimore 
apo për një temë të caktuar; 
- ofron argumente për zhvillimet aktuale lidhur me temën përkatëse (për 
shembull, temë nga shkenca, kultura, arti, sporti, shëndetësia, shoqëria, 
mjedisi etj.); 
- krahason të paktën tri burime të ndryshme informacioni për trajtimin e temës 
mësimore; 
- argumenton saktësinë dhe rrethanat, gjen ngjashmëritë dhe dallimet, duke u 
bazuar në kritere të përcaktuara më parë, i prezanton gjetjet kryesore para të 
tjerëve në forma të ndryshme shprehëse, duke përdorur TIK-un;  
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- modelon zgjidhjen e një problemi të dhënë (në klasë, apo jashtë saj) për një 
temë të caktuar nga një fushë mësimore, duke e zbërthyer në hapa të vegjël 
dhe jep sqarime të nevojshme për hapat e ndjekur në zgjidhjen e problemit, 
duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit; 
- krijon një vepër artistike me pamje dy dhe tredimensionale me mesazhe nga 
një fushë mësimore dhe shpjegon para moshatarëve hapat e ndjekur për 
krijimin e veprës. 
 

�Kompetenca e të nxënit 

Nxënës i/sja: 
 
� demonstron shkathtësi funksionale në lexim-shkrim, në jetën e përditshme, 
në përmbushjen e kërkesave të ndryshme për kryerjen e një detyre apo 
aktiviteti dhe gjatë të nxënit të dijeve të reja në ndonjë fushë të caktuar 
mësimore; 
� shfrytëzon, në mënyrë efektive, përvojat paraprake gjatë zgjidhjes së 
situatave të ndryshme në jetën e përditshme apo gjatë kryerjes së ndonjë 
detyre, aktiviteti në ndonjë fushë të caktuar mësimore;  
� përgatit me sukses një përmbledhje të dosjes personale (portofolit), me jo më 
pak se 900 fjalë, për vetëvlerësimin e përparimit të vet në një fushë mësimore 
të caktuar, veçon në fund të përmbledhjes disa çështje që vërtetojnë 
përparimin e vet dhe disa nevoja të domosdoshme për përmirësimin e 
mëtejshëm; 
� shfrytëzon, në mënyrë të pavarur dhe efektive, teknologjinë e informacionit 
dhe burime të tjera informacioni për të mbledhur materiale për zgjidhjen e një 
problemi apo detyre të caktuar, të cilat, më pas, i analizon, i klasifikon dhe i 
paraqet para të tjerëve përmes TIK-ut dhe ndonjë forme tjetër të shprehjes; 
� kërkon dhe shfrytëzon në mënyrën e duhur këshilla dhe informacione për 
kapërcimin e vështirësive në të nxënë në një fushë të  caktuar dhe më pas 
prezanton rezultatet e arritura;  
� paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një 
aktiviteti të caktuar, duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e 
pritshme (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepre artistike etj.);  
� shfrytëzon, në mënyrë të pavarur, udhëzimet e dhëna në ndonjë burim 
informacioni për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë, ose për të zgjidhur një 
problem që kërkohet prej tij, vlerëson vetë performancën dhe rezultatin e 
arritur, duke iu referuar qëllimeve fillestare (p.sh.:burime informacioni në libër, 
revistë, enciklopedi, internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar 
etj.). paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një 
aktiviteti të caktuar, duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e 
pritshme (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepre artistike etj.);  
� shfrytëzon, në mënyrë të pavarur, udhëzimet e dhëna në ndonjë burim 
informacioni për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë, ose për të zgjidhur një 
problem që kërkohet prej tij, vlerëson vetë performancën dhe rezultatin e 
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arritur, duke iu referuar qëllimeve fillestare (për shembull: burime informacioni 
në libër, revistë, enciklopedi, internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, 
skenar etj.). 
 
 
� Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin 

Nxënës i/sja: 
harton një projekt me faza të mirëmenaxhuara (individualisht ose në grup) 
duke shkëmbyer përvojë, duke u konsultuar me të tjerët dhe duke i informuar 
ata, si dhe duke identifikuar dhe 
vlerësuar burimet njerëzore, materiale dhe monetare në përputhje me 
rezultatet e pritshme; 
- merr pjesë në aktivitete të ndryshme në nivel klase, shkolle, komuniteti dhe 
më gjerë (p.sh., konkurse mësimore, gara sportive, aktivitete kulturore, 
muzikore etj.); 
- diskuton me të tjerët për procesin e  organizimit dhe për rezultatet e arritura, 
si dhe jep argumente në forma të ndryshme shprehëse si të përmirësohet 
procesi i organizimit të tyre dhe si të rritet pjesëmarrja në aktivitete. 
 
 
�Kompetenca personale  
 
Nxënës i/sja: 
- merr pjesë aktivisht në lojëra, në gara sportive apo në aktivitete të tjera 
kulturore dhe   menaxhon, në mënyrë konstruktive, emocionet e veta; 
- ilustron, me shembuj para të tjerëve, modelet/praktikat e sjelljeve që 
reflektojnë mënyrat e mbrojtjes dhe të kultivimit të kulturës së vet, vlerave, 
besimeve dhe kulturave të të tjerëve në mjedisin ku jeton dhe më gjerë. 
 
 
�Kompetenca qytetare 
Nxënës i/sja: 
� demonstron shembuj të pjesëmarrjes demokratike dhe drejton forma të 
ndryshme të diskutimit për pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e 
vendimmarrjes demokratike në nivele të ndryshme (p.sh.: në familje, në 
shkollë, në komunitet, në lokal dhe në nivel shtetëror); tregon, gjatë diskutimit, 
tolerancë dhe respekt për pyetjet dhe komentet e të tjerëve; 
� demonstron veprime të ndryshme që shprehin tolerancë, respekt dhe 
qëndrim të hapur ndaj dallimeve në komunitetin ku jeton (në klasë, në shkollë, 
në lagje dhe më gjerë) dhe i shpjegon ato në një debat me të tjerët; 
� diskuton me të tjerët apo në një formë tjetër të të shprehurit paraqet 
interesin personal për çështje publike, shoqërore, historike, natyrore etj. dhe 
jep propozime për zgjidhjen e ndonjë problemi në komunitet e më gjerë në një 
fushë të caktuar. 
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� Kompetenca digjitale 

Nxënës i/sja: 
përdor mjetet digjitale dhe mjediset informative duke përfshirë komunikimet në 
distancë për zhvillimin e njohurive; 
- përdor mjetet digjitale për të përpunuar, krijuar, realizuar dhe demonstruar 
tema mësimore nëpërmjet paraqitjeve filmike apo të animuara; 
- gjen, organizon, analizon, përpunon dhe përdor informacionin nga një 
shumëllojshmëri burimesh dhe mediash; 
- zhvillon aftësitë krijuese, duke zbatuar njohuritë e marra në shkencën 
kompjuterike dhe mediat digjitale. 
 
 
�Kompetencat e lëndës dhe përshkrimi i tyre 
 
Lënda e letërsisë synon të formojë dhe zhvillojë te nxënësit dy kompetenca: 
- Analiza dhe interpretimi i teksteve të gjinive dhe të llojeve të ndryshme 
letrare. 
- Vlerësimi i letërsisë shqipe dhe botërore në periudha të ndryshme letrare dhe 
historike. 
Puna për zhvillimin e këtyre kompetencave nuk duhet të bëhet e ndarë dhe e 
fragmentarizuar. Në procesin mësimor, gjatë çdo ore mësimore punohet për 
formimin e të dyja kompetencave. 
Kështu për shembull, nxënësi analizon dhe interpreton një poemë të Bajronit 
me të gjitha veçoritë e sajdhe, gjithashtu, gjykon dhe vlerëson tiparet kryesore 
të krijimtarisë së Bajronit dhe të letërsisë romantike. Pra, nxënësi e studion 
veprën në thellësi, por edhe raportin e saj me krijimtarinë e autorit dhe me 
periudhën letrare ose historike.  

 

a) Analiza dhe interpretimi i teksteve të gjinive dhe të llojeve të ndryshme 
letrare. 
Nxënësit fitojnë teknikat e analizës së veprave letrare, të cilat do t’u shërbejnë 
në shkollë dhe në jetë. Ata analizojnë dhe interpretojnë, si lexues kritikë dhe të 
pavarur, vepra të gjinive dhe të llojeve të ndryshme letrare. Duke studiuar 
tiparet kryesore të gjinive dhe të llojeve letrare, nxënësit marrin njohuritë dhe 
fitojnë aftësitë e nevojshme për ta kuptuar më mirë natyrën e letërsisë. Këto 
tipare, nxënësi nuk i mëson thjesht në mënyrë teorike, por të konkretizuara në 
veprat ose fragmentet letrare. Gjatë tri viteve, nxënësit do të lexojnë dhe do të 
punojnë me tekste poetike, dramatike dhe tekste në prozë. 
Gjatë analizës dhe interpretimit të veprave letrare, nxënësit dallojnë edhe 
mjetet e shumta e gjuhës, të cilat janë përdorur për të krijuar tekste jo vetëm 
me kuptim, por edhe estetikisht të bukura. 
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b) Vlerësimi i letërsisë shqipe dhe botërore në periudha të ndryshme 
letrare dhe historike. 
 
Nxënësit krijojnë një pasqyrë të qartë: 
 
- të fazave të ndryshme të zhvillimit të letërsisë shqipe dhe botërore; 
 
- të lidhjeve mes periudhave të ndryshme historike dhe drejtimeve letrare; 
 
- të gjinive letrare, të autorëve dhe veprave më përfaqësuese të një periudhe 
historike ose drejtimi letrar. 
 
 
Gjatë arsimit të mesëm të lartë, mësimi i letërsisë përqendrohet në 
karakteristikat kryesore të një periudhe, duke u dhënë mundësi nxënësve të 
krijojnë një ide të përgjithshme rreth origjinës, përhapjes dhe tipareve të një 
drejtimin letrar, si dhe të gjinive e llojeve që lëvrohen. 
 
Përzgjedhja e veprave letrare që studiohen përgjatë tri viteve, bëhet duke 
respektuar një raport të drejtë mes letërsisë shqipe dhe asaj botërore.  
 
 
Letërsia shqipe do të studiohet paralelisht me letërsinë botërore duke u 
kushtuar vëmendje të përbashkëtave dhe dallimeve mes tyre. Në këtë mënyrë, 
nxënësit do të kuptojnë që letërsia shqipe nuk është një njësi e veçuar dhe e 
ndarë, por pjesë pasurisë letrare botërore. 
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PLANI VJETOR 

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi 

Lënda: Letërsi  

Shkalla V 

Klasa XI 

Viti shkollor 2017-2018  

 

Plani analitik  

36 x 2 orë në javë = 72 orë 

 

Njohuri të reja  58 orë 
 

Përpunim njohurish  14 orë 

Nga këto: Përsëritje 2 orë 

Punë me shkrim  6 orë 

Testime 3 orë 

Projekte ose biseda  3 orë 

Gjithsej  72 orë mësimore  
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Tremujori I 
Shtator – dhjetor 

Tematika 1  Letërsia dhe gjinitë letrare 
Tematika 2   Autori dhe rrëfimtari  
Tematika 3  Romantizmi 
 
Tematika 1  
Letërsia dhe gjinitë letrare 
Nxënësi: 
- interpreton dhe analizon zhvillimin historik të gjinive 
letrare; 
- dallon dhe analizon veçoritë e llojeve epike, si: poema epike, miti, legjenda, 
përralla, tregimi, novela, romani; 
- dallon dhe analizon veçoritë e llojeve lirike, si: elegjia,himni, soneti, lirika 
moderne; 
- dallon dhe analizon veçoritë e llojeve dramatike, si:tragjedia, komedia, drama. 
- analizon dhe vlerëson personazhet duke u bazuar në përshkrimet e autorit dhe 
mendimet, fjalët, veprimet,  bindjet etj.; 
Tematika 2  
Autori dhe rrëfimtari  
Tematika 3  
Romantizmi 
Nxënësi: 
- analizon kushtet historiko - shoqërore, në të cilat lindi dhe u zhvillua 
romantizmi; 
- përcakton kufinjtë kohorë, në të cilët u zhvillua romantizmi, si dhe vendet ku u 
përhap; 
- identifikon dhe analizon tiparet e romantizmit, si dhe i konkretizon ato në 
vepra të caktuara të 
letërsisë romantike; 
- sintetizon vlerat themelore të romantizmit;  
- përcakton gjinitë dhe llojet letrare të preferuara për shkrimtarët romantikë; 
- identifikon përfaqësuesit kryesorë të romantizmit në vende të ndryshme të 
Evropës. 
-vlerëson rëndësinë që ka krijimtaria e Gëtes në letërsinë gjermane dhe më 
gjerë; 
vlerëson rolin e Hygoit në letërsinë romantike dhe në letësinë e mëvonshme 
franceze; 
-interpreton, analizon, gjykon dhe vlerëson romanin “Katedralja e Parisit”. 
� identifikon tiparet e romantizmit që gjejnë shprehje në veprën e Bajronit; 
� interpreton, analizon, gjykon dhe vlerëson poemën “Shtegtimet e Çajld 
Haroldit”; 
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Fusha: Gjuhët dhe 
komunikimi 

Lënda: 
Letërsi 

Shkalla: V Klasa: XI 

Tematika:  
Romantizmi 

Situata e të nxënit: 
 
Nxënësi ndërthur përvojat letrare me 
përvoja personale , që i vlejnë në 
përceptimin e botës. 

Tema mësimore: 
Analizë “Fausti” 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 
1. Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit 
2. Kompetenca e të menduarit  
3. Kompetenca e të nxënit 
4. Kompetenca personale 
5. Kompetenca qytetare 
6. Kompetenca digjitale 

Rezultatet e të nxënit sipas 
kompetencave në varësi të 
temës mësimore: 
Nxënësi/-ja: 

• Diskuton në grup në 
mënyrë konstruktive, duke 
marrë dhe dhënë 
informacion 

• Njeh dhe vlerëson veprën e 
Gëtes për risitë që solli në 
letërsinë botërore 

• Diskuton rreth vlerave, 
strukturës,  dhe rëndësisë 
së veprës “Fausti”. 

Fjalë kyç: 
Fuasti, 
Dramë qytetare, 
Romantik, 
Mefistofeli, 
Margarita, 
Lirika. 
 
 

Burimet: 
Teksti i letërsisë XI, vepra 
“Fausti”, foto, kompjuter, tabelë, 
mjete mësimore, etj. 

Lidhja me fushat e tjera: 
Gjuhë shqipe, arte, histori, TIK, gjuhë e 
huaj 

 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve 

 
Metoda e bashkëbisedimit, organizues grafik, lexim i drejtuar, pema e 
mendjes, harta e koncepteve, tabelë, stuhi mendimesh, bisedë e 
kombinuar me shpjegim. 
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ORGANIZIMI I ORËS SË MËSIMIT 

Parashikimi: Metoda e bashkëbisedimit dhe organizues grafik 

Në fillim të kësaj ore mësimi nxënësit nga informacionet që kanë marrë në 
lidhje me vlerësimet që i janë bërë Gëtes dhe kryesisht veprës “Fausti”, sjellin 
mendimet e tyre, shpalosin bagazhin e tyre letrar duke vënë në dukje emra 
personazhesh të veprës, duke vlerësuar mendime të kritikës në lidhje me 
veprën. Qëndrimet kryesore të nënvizuara nga detyrat e shtëpisë shënohen në 
tabelë. Gjatë diskutimit nxënësit mbajnë qëndrim kritik ndaj detyrës.  

Një pjesë e mirë e nxënësve e kanë lexuar veprën: 

 A mendoni që mes këtyre veprave “Odisea” nga Homeri, “Komedia Hyjnore” 
nga Dante, kanë ndonjë të përbashkët? (Nxënësit duhet të theksojnë që Dante 
në “Komedia Hyjnore” i është drejtuar mënyrës së udhëtimit të personazhit 
kryesor për t’ia bërë të ditura ngjarjet lexuesit. Po kështu dhe Homeri tek 
“Odisea” këtë personazh e vë në udhëtim për të gjetur synimin e jetës. 

Theksohet që e përbashkëta e këtyre 3 veprave është simbolika e “UDHËTIMIT” 
në gjetjen e kuptimit të jetës, mesazh i pavdekshëm që i dërgohet njerëzimit. 

Ndërtimi i njohurive: Lexim i drejtuar, pema e mendimeve, stuhi mendimesh, 
tabela 

Në këtë fazë të mësimit nxënësit orientohen drejt elementeve të analizës së 
veprës. 

Duhet të theksojmë që: “Fausti” është kryevepra e Gëtes, e gjithë krijimtarisë së 
tij të begatë e të ndritur. Në të gjeti mishërim gjeniu krijues, artistik i autorit, 
mendësia përparimtare në dobi të njerëzimit. 

Çfarë strukture ka vepra? 

Fausti përbëhet prej 2 librash 

                                                           Libri i I                                

Fausti 

      Libri i II 

 

Përmes metodës stuhi mendimesh, nxiten nxënësit që e kanë lexuar veprën, që 
të ndërtojnë subjektin e saj me ndihmën e mësueses/-sit 
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Si do ta klasifikonit veprën e Faustit?  

Nxënësit kanë lexuar veprën dhe japin mendimet e tyre.  

    Tiparet e poemës epike,  

 Fausti    Dramë misteresh, 

    Traktat filozofik. 

Gëte e quante Faustin tragjedi, por gjeniu krijues i tij realizoi në të një sintezë 
llojesh letrare.  

 

S"

U"

B"

J""

E"

K"

T"

I"

• Në#librin#e#dytë#Mefistofeli"e"zbret"Faustin"në"mbretërinë"e"përjetshme.#

• Fausti"dashurohet"me"Helenën,"lind"Euforioni."#

• Helena"dhe"i"biri"shkrihen"në"fluturimin"drejt"Diellit."#

• Fausti"kthehet"në"Gjermani"dhe"nis"ndërmarrjen"madhështore"për"t’i"bërë"

njerëzit"të"lumtur.#

• Faustit"i"rikthehet"pleqëria"dhe"vdes."Mefistofeli"humb"paktin."#

• Në"qiell"Fausti"bashkohet"me"Margaritën…#

• Në#librin#e#parë"del"synimi"i"Faustit"për"të"zbuluar"të"fshehtat"e"jetës."

• Përpjekjet"e"tij"titanike"i"ndihmuar"nga"Perëndia"

• Përshkrimi"i"dhomës"së"punës"ku"Fausti"mundohet"kot"t’u"japë"përgjigjen"e"

duhur"çështeve"kryesore"të"jetës"por"ndihet"i"zhgënjyer."

• Shpirti"i"së"keqes."Mefistofeli"bën"pakt"me"Faustin"duke"i"realizuar"rininë,"

dashurinë"me"Margaritën,"dëshmi"e"lumturisë"së"plotë."

• Dashuria"shkon"drejt"shkatërrimit,"vdes"e"ëma"e"Margaritës"dhe"vëllai"i"saj,"vetë"

Margarita"mbyt"foshnjën"e"saj,"Faustin"e"burgosën…"

FAUSTI"SINTEZË"MAHNITËSE"GJINISH"E"LLOJESH"LETRARE"
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Përmes “pemës së mendjes”, nxënësit përshkruajnë personazhet kryesore të 
veprës.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Personazhet"

Faus^" Mefistofeli" Margarita"

Personifikim"i"

forcës"së"mendjes"

dhe"të"shpirtit"në"

shërbim"të"

përparimit."

Në"aspekt"të"

përgjithshëm"

shoqëror"është"

fitimtar."Në"aspekt"

individual,"

dashuron"dhe"

është"i"dashuruar."

Fausti"fiton"mbi"

natyrën."Me"këtë"

konceptim"Gëte"

kurorëzon"ëndrrën"

shekullore"të"

njerëzimit."

Fausti"simbol"i"

shpirtit"titanik,"

simbol"i"forcës"

jetësore"në"dobi"të"

njerëzve."

Mishërim"i"së"

keqes,"i""ligësisë,"i"

përbuzjes"së"qenies"

njeri,"shpirt"i"

shkatërrimit."

Hiqet"mik"i"njeriut,"

por"çdo"gjë"e"bën"

për"interesin"

vetjak,"kërkon"ta"

fusë"Faustin"

(njerëzinë"në"rrugë"

pa"krye)."

Djalli"brenda"

njeriut,"është"forca"

e"mohimit"pa"të"

cilën"nuk"mund"të"

ketë"zhvillim."

Prania"e"tij"i"ngjall"

njeriut"dëshirën"

për"vetpërsosje,"

për"të"zgjedhur"

rrugën"e"vërtetë."

Margarita"e"dlirë,"e"

brishtë,"që"

lumturinë"e"gjen"në"

jetën"intime,""por"

përfundon"keq"."

keq.tragjikisht."

Simbol"i"jetës"

dashurore"të"

njeriut,""të"

përjetuar"nga"Gëte."

Margarita"është"

viktimë"e"zakoneve"

të"kohës"e"

paragjykimit"të"

kohës,"që"i"bëhet"

pengesë"dashurisë"

së"lirë"

Dashuria"e"saj"

shkëput"shpirtin"e"

Faustit"nga"

kthetrat"e"

Mefistofelit."
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Përforcimi:  Bisedë e kombinuar me shpjegim. Në këtë fazë të orës së mësimit 
përpiqemi të diskutojmë rreth veçorive të veprës. 

Sa vëllime ka vepra? 

Me çfarë vargu është shkruar?( 11-rrokësh të rimuar, pa asnjë shmangie). 

Si është realizuar muzikaliteti? 

Kush e ka përkthyer veprën? 

 

Vlerësimi:  

Përgjatë kësaj ore mësimi, mësuesi/ja mund të bëjë një vlerësim diagnostikues, 
me qëllim identifikimin e njohurive paraprake, interesave apo aftësive që kanë 
nxënësit në lidhje me tematikën e trajtuar gjatë mësimit.  

Për disa nxënës, mësuesi/ja mund të bëjë një vlerësim të vazhduar me gojë, 
duke bërë edhe shënime specifike për nivelet e të nxënit. 

 

Detyra dhe punë e pavarur 

A jeni ndjerë ndonjëherë të zhgënjyer? 

Lexoni fragmentin në faqen 89. 
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Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Romantizmi"

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi"ndërthur"përvojat"letrare"me"përvoja"

personale","që"i"vlejnë"në"përceptimin"e"botës."

Tema"mësimore:"

Jeta"dhe"vepra"e"Gëtes"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Përshkruan"momente"kyç"nga"jeta"e"

Gëtes;"

• Fiton"aftësitë"e"nevojshme"për"të"

kuptuar"natyrën"e"letërsisë;"

• Diskuton"rreth"vlerave,"dhe"vendit"që"

zë"Gëte"në"historinë"e"letërsisë."

Fjalë#kyç:#

Gëte,"

Poezi"lirike,"

Balada,"

Fausti,"

“Stuhi"e"vrull”,"

Roman,"

Dramë."

"

Burimet:"

Teksti"i"letërsisë"XI,"vepra"“Fausti”,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj."

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Diskutim#i#drejtuar,#pema#e#mendjes,#stuhi#mendimesh,#kllaster,#tabelë,#harta#e#koncepteve,#

bisedë#e#kombinuar#me#shpjegim.#

"

#

#

#

#

#

#
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ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Diskutim"i"drejtuar"dhe"pema"e"mendjes"

Kjo"orë"mësimi"fillon"me"leximin"e"detyrave"të"shtëpisë,"të"dhëna"nga"mësuesi"ku"nxënësit"diskutojnë,"

plotësojnë,"dhe"vlerësojnë""përgjigjet"e"shokëve,""duke"mbajtur"qëndrim"kritik"ndaj"detyrës."

Nëpërmjet":“pemës"së"mendimit“""një"nxënës/e""ndërton"në"tabelë"hartën"e"koncepteve"me"tiparet"e"

Romantizmit."

TIPARET'E'ROMANTIZMIT"

"

"

"

"

"

"

"

Ndërtimi#i#njohurive:"Pema"e"mendimeve,"stuhi"mendimesh,"tabelahkllaster,"skemë"rreze"

Për"të"ndërtuar"këtë"orë"mësimi"u"kemi"kërkuar"nxënësve"të"hulumtojnë"në"internet"në"lidhje"me"figurën"

e"Gëtes."Kush"është"Gëte?"Ç’vend"zë"ai"në"periudhën"e"Romantizmit"në"veçanti"dhe"në"letërsinë"

botërore"në"përgjithësi?"Nëpërmjet"metodës"stuhi"mendimesh,"ndërtojmë"pemën"e"mendimeve."

"

"

"

"

"

"

"

"

"

! Synimi"kryesor,"të"pasqyrojë"njeriun"e"epokës;"

! Romantikët"iu"kundërvunë"rregullave"të"hekurta"të"Klasicizmit"(Kalojnë"nga"e"tashmja"në"

të"shkuarën,"nga"vendet"e"qytetëruara"në"ato"ekzotike);"

! Temat"priren"drejt"të"jashtëzakonshmes,"madhështisë"së"figurave,"kontrasteve,"

dinamizmit"të"ngjarjeve;""

! Romantikët"sjellin"karaktere"të"jashtëzkonshme"në"mjedise"të"jashtëzakonshme;"

! Karakterizohet"nga"subjektivizmi'(sjellin"jo"atë"që"ekziston,"por"atë"që"duhet"të"

ekzistojë).#

! Kthejnë"sytë"nga"e"kaluara,"nga"kultura"kombëtare#

! Japin"rëndësi"të"madhe"trashëgimisë"kulturore,"kryesisht"motivet"I"marrin"prej"saj#

"

Gëte"1749h

1832"

Gur"themeli"i"kulturës"

gjermane"

Poet,"prozatorë,"dijetar"e"

filozof"

Përfaqësues"i"lëvizjes:"“Stuhi"e"

vrull”"

Mendje"gjeniale"universal"zë"

vend"nderi"në"panteonin"

artistik"të"njerëzimit"

• Gëte"adhuronte"lirinë,"ishte"veprimtar"dhe"democrat;"kërkonte"

vëmendje"dhe"trajtim"të"barabartë"të"njerëzve;"

• "frymëzohet"nga"jeta"reale,"pëlqen"të"rrëfejë"për"fatin"e"njeriut;""

• bën"vlerësime"të"përgjithshme"të"thella"filozofike;"

• në"vlerësimin"e"jetës"njerëzore"tregohet"i"matur,"i"qetë,"i"madhërishëm."



20"

"

A"keni"lexuar"ndonjë"vepër"nga"shkrimtari"i"famshëm"Gëte?"

Cila"ju"ka"tërhequr"më"shumë?"

A"dini"të"interpretoni"ndonjë"varg"prej"veprave"të"autorit?"

Gëte"ka"sjellë"për"lexuesin"vepra"në"të"gjitha"gjinitë"dhe"llojet"letrare."

Mësuesi/hja"shënon"në"tabelë"kllasterin"e"veprave"të"autorit"

"

"""""""""""""""""""""""Poezi,"këngë"dhe"balada"""""""""Përshëndetje"e"shpirtit,"Mbreti"Erl,"Divani"lindorh"perëndimor"

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Drama""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Vajza"natyrale,"Prometeus,"Torquato"Tasso"

" ""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Romane"dhe"novela""""""""""""""""""Vuajtjet"e"djaloshit"Vërter,"Novelle,"Ëilhelm"Majster"

"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Vepra"studimore""""""""""""""""""""""""""Metamorfoza"e"bimëve,"Metamorfoza"e"planetëve"

Vepra"“Fausti”,"është"kryevepra"e"Gëtes."Ajo"është"shembull"i"krijimit"artistik"monumental"kushtuar"

njeriut"dhe"njerëzimit."

"

#

" "

"

Përforcimi:##Diskutim"i"drejtuar,"harta"e"koncepteve."

Përmes"hartës"së"koncepteve"nxënësit"nënvizojnë"veçoritë"e"veprave"të"Gëtes."

"

"

"

"

"

FAUSTI"SINTEZË"MAHNITËSE"GJINISH"E"LLOJESH"LETRARE"

Veprat"
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"

"

Poezi"dhe"balada" Romane"dhe"novela" Drama"

− Poezi"lirike"të"

frymëzuara"nga"poezia"

persiane"dhe"arabe;"

− Baladat"janë"me"frymë"

folklorike;"

− Poezitë"e"dashurisë"

karakterizohen"nga"

hareja"njerëzore"dhe"

ngazëllimi."

"

− Vënë"në"dukje"fatin"

tragjik"të"të"riut;"

− I"kundërvihet"

paragjykimit"në"mjedise"

të"prapambetura;"

− Duke"qenë"protagonist"i"

lëvizjes:"“Stuhi"e"vrull”,"

merrte"në"mbrojtje"të"

drejtën"e"të"riut"

bashkëkohës."

− Vlerëson"moralin"e"lartë;"

− Vetëdija"që"I"kundërvihet"

forcës"arbitrare(Zeusi);"

− Drama"e"Gëtes"frymëzoi"

Fridrih"Niçen"për"të"

shkruajtur"veprën:"

“Lindja"e"një"tragjedie”."

"

"

#

Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja,""mund"të"bëjë"një"vlerësim"diagnostikues,"me"qëllim"identifikimin"

e"njohurive"paraprake,"interesave"apo"aftësive"që"kanë"nxënësit"në"lidhje"me"tematikën"e"trajtuar"gjatë"

mësimit."Për"disa"nxënës,""mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhduar"me"gojë,"duke"bërë"edhe"

shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#

Vlerësime"që"I"janë"bërë"veprës"Fausti."Kujtoni"subjektin"e"veprës"“Fausti”"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Tiparet"kryesore"të"romantizmit"dhe"

përfaqësuesit"

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi"kupton"se"si"përvojat"letrare"ndikojnë"duke"

ndërtuar"përvoja"personale,"vlera"dhe"qëndrime"që"I"

vlejnë"më"vonë"në"perceptimin"e"botës."

Tema"mësimore:"

Koment"nga"Fausti"ora"e"dytë"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale."

"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Zbërthen"mekanizmin"e"brendshëm"

të"funksionimit"të"veprës."

• Zgjeron"njohuritë"mbi"ndërtimin"e"

tekstit."

• Demonstron"shkathtësitë"e"fituara"

gjatë"komentit"të"fragmentit."

Fjalë#kyç:#

"

Fausti,"

Ngadhënjim,"

Krenari,"

Triumf,"

Dritëdhënës."

"

Burimet:"

Teksti"i"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj."

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Diskutim#njohurish#paraprake,#lexim#i#drejtuar,#punë#e#pavarur,#ditari#dy#tre#pjesësh,#harta#e#

koncepteve,#praktikë#e#udhëhequr.#

"

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Diskutim"njohurish"paraprake"

! Mësimi"fillon"me"leximin"e"detyrave"të"shtëpisë"të"dhëna"nga"mësuesi."Nxënësit"diskutojnë"mbi"

përgjigjet"e"dhëna"nga"vetë"ata."

! Mësuesi""fton"nxënësit"të"diskutojnë,"të"plotësjnë,"të"vlerësojnë"përgjigjet"e"shokëve"duke"

mbajtur"qëndrim"kritik"ndaj"detyrave"të"tyre."



23"

"

! Mësuesi"u"tërheq"vëmëndjen"nxënësve"në"komentin"e"disa"prej"vlerësimeve"që"kanë"bërë"ata"

për"realizimin"e"punës"së"tyre"dhe"ju"tregon"se"çfarë"mundësish"kishin"për"të"arritur"më"shumë."

! Një"nga"nxënësit"e"nivelit"të"lartë"shënon"në"tabelë"mjetet"me"të"cilat"është"realizuar"muzikaliteti"

në"fragment."

• Anafora""""""""Të#lumturar,###

########Të#ngritur#

"

• Aliteracion"""Këtë#synim#në#kokë#kam"

"

• Konsonancë""""""Të#jetojë,#Të#shikojë,#Të#gëlojë"

"

• Përsëritje"""""""""""E#lirë,#E#lirë"

"

• Apostrofë"""""""“O,#ndalu!”"

Ndërtimi#i#njohurive:#Lexim"i"drejtuar,"punë"e"pavarur,"diskutim,"ditari"dy"tre"pjesësh,"harta"e"

koncepteve."

Në"vazhdim,"nëpërmjet"leximit"të"drejtuar"dhe"ekspresiv,"lexojmë"fragmentin"e"dhënë"(nxënësit"ose"

mësuesja).""

Mësuesja"ndan"klasën"në"grupe"pune,"duke"i"nxitur"për"bashkëpunim."Çdo"grupi"i"jepen"detyrat"

përkatëse."

#

Grupi#1.#Detyrat#:#

Ilustroni"nga"fragmenti"tiparet"e"romantizmit"

Tiparet# Ilustrimi#

Synimi"kryesor,"të"pasqyrojë"njeriun"e"epokës." Vetë"personazhi"I"Faustit"pasqyron"më"së"miri"

njeriun"e"epokës,"njeriun"e"lirë,"të"përqëndruar"

në"punë"të"mëdha,"i"cili"triumfoi"mbi"natyrën."

Përdorimi"i"kontrasteve,"figurave"dhe"dinamizmit"

të"ngjarjeve."

"

Subjektivizimi"(sjellin"jo"atë"që"ekziston"po"atë"që"

duhet"të"ekzistojë).#

Gëtja"është"i"prirur"për"të"sjellë"vepra"të"mëdha"

tek"personazhi"I"tij"të"cilat"shpërblehen"për"

mundin."

Japin"rëndësi"të"madhe"trashëgimisë"kulturore,"

kryesisht"motivet"I"marrin"prej"saj.#

"

"

"

"
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"

Grupi#2.#Detyrat#:#

Në"këtë"fragment"dalin"qartazi"veçoritë"e"stilit"të"Gëtes."Nxënësit"do"t’i"paraqesin"përmes:"“"pemës"së"

mendimit”."

""

"

"

"

"

"

"

"

#

#

#

Grupi#3.#Detyrat#:#

Gëte"përmes"“udhëtimit”"të"Faustit,"realizon"ngadhëjimin"e"njeriut."Komentoni:""

“O,#ndalu!#Sa#i#bukur#je!”##

Gjurmët#e#jetës#sime#tokësore,#

#Në#shekuj#s’do#fshihen,#jo#kurrë!##

Me#parandjenjë#të#kësaj#lumturie##

Shijoj#tani#çastin#tim#më#epëror!#

Ilustrimi# Komenti#

“O,#ndalu!#Sa#i#bukur#je!”##
Gjurmët#e#jetës#sime#tokësore,#

Forca"e"njeriut"të"lirë"e"përqendruar"në"punë"të"

mëdha"është"burimi"i"parajsës"në"tokë."

# Në"fokus"gjejmë"të"përqendruar"të"gjithë"

rrezatimin"dritëdhënës"për"njeriun"të"gjeniut"të"

Gëtes."

Përforcimi:##Praktikë#e#udhëhequr"

Përshkrim"

Gjerësia"dhe"larmia"e"

mendimit"dhe"ndjenjës"

Harmonia"dhe"muzikaliteti"

Mendim"i"lartë"filozofik"

iluminist"

Konçiziteti"

Shumëllojshmëri"tematike"

####V
#e
#ç
#o
#r#i####S

#t#i#l#i#
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"

Mësuesi"ndjek"punën"e"grupeve"dhe"mënyrën"e"diskutimit"të"nxënësve."Në"mbyllje"fton"nxënësit"të"

reflektojnë"mbi"fragmentin."

"

#####

#############Reflektim:#

" Realizohet"synimi"i"romantikëve"për"të"dhënë"njeriun"e"epokës."

" Larmishmëri"e"veçorive"të"stilit."

" …………….."Japin"rëndësi"të"madhe"trashëgimisë"kulturore."

" …………………………………………………………………………………………"

#

#

#

Vlerësimi:#"

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi"mësuesi/mësuesja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."

"Ky"vlerësim"mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit."Disa"nxënës"vlerësohen"

me"shkrim"për"detyrat"e"sjella"në"klasë.""

Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"dosjes"së"tyre."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#

Ese."Në"fund"të"rrugëtimit"të"Faustit"Gëte"shkruan:"“Veprimi"është"gjithçka,"lavdia"nuk"është"asgjë.”"

Argumentoni"duke"ilustruar"nga"vepra."
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"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Romantizmi"

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi"bëhet"I"vetëdijshëm"për"shumëllojshmërinë"

e"perceptimit"të"botës,"duke"zhvilluar"imagjinatën"

dhe"të"menduarit"kritik"

Tema"mësimore:"

Koment"letrar"nga"“Fausti”"(ora"e"parë)"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

7. Zbërthen"teknikat"letrare"të"përdorura"në"vepër"

8. Interpreton"fragmente"letrare"

9. Gjykon"mbi"vlerat"estetike"të"gjuhës"letrare"

10. Kompetenca"personale"

11. Kompetenca"qytetare"

12. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Diskuton"në"grup"në"mënyrë"

konstruktive,"duke"marrë"dhe"dhënë"

informacion"mbi"temën"

• Klasifiko"periudha"të"ndryshme"

letrare"e"historike"

• Ndërton"tiparet"kryesore"të"

Romantizmit"

Fjalë#kyç:#

Fausti,"

Mefistofeli,"

Konçiziteti,"

Enumeracioni,"

Zhgënjim,"

Romantik"

Burimet:"

Teksti"i"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj."

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Bashkëbisedim,"lexim"i"drejtuar,"punë"në"grupe,"rrjeti"i"diskutimit,"ditari"2h3"pjesësh,"shpjegim"i"

gëshetuar"me"bashkëbisedim."

#

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Metoda"e"bashkëbisedimit,"lexim"i"drejtuar"

#Në"fillim"të"kësaj"ore"nxënësit"paraqesin"punën"e"dhënë"në"detyrat"e"shtëpisë.""

Diskuton"nxënësi"mbi"situata"personale"për"konceptin"”zhgënjimi”.#

Mësuesi/hja"lexon"bukur"fragmentin"dhe"së"bashku"me"nxënësit"shpjegojnë"fjalorin"e"fragmentit."
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"

Ndërtimi#i#njohurive:#Punë"me"grupe,"rrjeti"i"diskutimit,"ditari"2h3"pjesësh.""

Kjo"fazë"e"zhvillimit"të"mësimit"organizohet"duke"e"ndarë"klasën"në"grupe"pune.""

Nxënësit"janë"njohur"me"subjektin"e"fragmentit."

"

"

"

"

"

Duket"sikur"i"gjithë"fragmenti"përshkruan"figurën"e"Faustit"në"tre"këndvështrime.""

Grupi##1.#Detyrat:#

− Me"anë"të"teknikës"së"ditarit"tre"pjesësh,"nxënësit"do"të"tregojnë"se"si""na"e"paraqet"autori"

Faustin,"në"6"vargjet"e"para."

Fausti" Vargu" Komenti""

− I"ditur" − Studiova,"ah!"Filozofi,"

Jurisprudencë"e"mjekësi,"

Mjerisht"dhe"teologji…"

− Kuptojmë"që"Fausti"nuk"

është"një"njeri"si"gjithë"

njerëzit"e"zakonshëm"por"

një"figurë"e"kompletuar."

− Jo"I"kënaqur"për"dijet"që"

ka."

− E"ja"ku"jam"unë"lot"

trutharë,"Aspak"m’i"

mençur"se"më"pare…"

− Është"premisë"e"

shkëlqyer"për"të"kuptuar"

më"së"miri"veprimet"

pasardhëse"të"Faustit"i"

shtyrë"dhe"prej"

Mefistofelit."

"

"

Grupi#2.#Detyrat:##

Rilexoni"dhe"një"herë"fragmentin"dhe"ndaluni"nga"vargu"i"shtatë"deri"tek"vargu"i"gjashtëmbëdhjetë"dhe"

komentoni:""Përse#Gëte#vë#në#dukje#zhgënjimin#e#Faustit?#Për#çfarë#na#parapërgatit?"

"

Zhgënjim# Vargu# Komenti#

− S’ka"turp,"

"

− S’më"mundojnë"

skrupuj…"

"

Në"Qiell,"Zoti"e"Mefistofeli"ndajnë"mendime"të"kundërta"për"Njeriun:"Zoti"beson"se"krijesa"sivetja,"falë"

mendjes,"vetëdijes"e"instinkteve"pozitive,"di"të"orientohet"si"duhet"në"jetë,"ta"përvetësojë"të"mirën"e"ta"

shtyjë"nga"vetja"të"keqen;"Mefistofeli"që"përditë"endet"mes"njerëzish,"mendon"se"këta"dinë"vetëm"të"

zhgërryhen"e"të"katandisen"më"keq"se"kafshët."Vendosin"ta"vënë"në"provë"doktor"Faustin,"që"është"me"

emër,"me"dinjitet,"me"dije"e"me"vullnet"të"shfaqur."Në"skenën"që"po"sjellim,"doktor"Fausti"del"për"herë"të"

parë"përpara"lexuesit"i"kërrusur,"i"plakur,"i"munduar,"kryesorja,"i"zhgënjyer"nga"jeta"e"bërë"deri"më"tani."

"
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"

− Nuk"trembet," − S’më"trembin"as"skëterrë"

e"djaj…"

"

− Nuk"është"i"lumtur." − E"humba"gëzimn’""e"

jetës."

Gëte"enkas"nxiton"ta"vërë"në"

dukje"zhgënjimin"e"Faustit,"që"të"

jetë"sa"më"i""natyrshëm"pranimi"i"

paktit"me"Mefistofelin."

"

Grupi#3.Detyrat:##

Rilexoni"dhe"një"herë"fragmentin"dhe"ndaloni"në"6"vargjet"e"fundit.#Cili#është#funksioni#artistik#i#futjes#së#

elementit#të#magjisë#nga#ana#e#Gëtes?##

Komentoni#duke#ilustruar.#Këtë"e"realizojmë"përmes"ditarit"2"pjesësh."

Ilustrimi# Komenti#

""Jepem"pas"magjisë," Të"dhënët"pas"magjisë,"do"kuptuar"si"kërkim"

rrugëdaljeje"e"jo"si"sharlatanizëm,"

Të"shoh"në"forcë"e"fshehtë," Vëmë"re"sa"me"respekt"sillet"Gëte"me"heroin"e"tij."

Enigmën"e"shpirtit"zbulon." "

"

Përforcimi:##Shpjegim"i"gërshetuar"me"bashkëbisedim"

Nxënësit"pasi"kanë"punuar"në"grupe,"paraqesin"punët"e"tyre"duke"i"ndarë"përvojat"me"shokët"e"klasës."

Mësuesi/hja"bën"ndërhyrjet"aty"ku"e"shikon"të"nevojshme."

Si"përshkruhet"Fausti?"

Ç’lloj"vargu"përdor"Gëte?"Nënvizo"mjetet"stilistikore"të"përdorura."

""

Vlerësimi:#Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"

vlerësim"mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"me"

shkrim"për"detyrat"e"sjella"në"klasë."Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"që"të"plotësojnë"

dosjen"e""tyre."

Detyra#dhe#punë#e#pavarur"

Si"e"realizon"muzikalitetin"autori"në"këtë"fragment?""

"

"

"
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Fusha:""

Gjuhët"dhe"komunikimi"

Lënda:""

Letërsi"

Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Romantizmi"

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi"njeh"dhe"ndërton"kuptimin"e"duhur"mbi"

krijimtarinë"letrare"dhe"vendin"që"zë"në"historinë"e"

letërsisë"Bajroni"

Tema"mësimore:"

Jeta"dhe"krijimtaria"e"Xhorxh"Gordon"Bajronit"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Përshkruan"momentet"kyçe"të"jetës"

së"Bajronit"

• DIskuton"rreth"vlerave"dhe"veprave"

të"autorit""

• Ndërton"konceptin"Bajronizëm"

"

Fjalë#kyç:#

Romantizëm,"

Bajron,"

Bajronizëm,"

Shtegtimet"e"Çajld"Haroldit,"

Liridashës,"

Atdhedashës."

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"fjalori"I"gjuhës"shqipe."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK"

"

#

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Di/#Dua#të#di/#Mësova,#lexim#i#drejtuar,#pema#e#mendimeve,#diskutim,#punë#e#pavarur.#

"

"

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Metoda"e"bashëkbisedimit,"di/"dua"të"di/"mësova."

Nëpërmjet"bashkëbisedimit"ndërtojmë"njohuri"të"reja"mbi"Xhorxh"Bajronin"dhe"krijimtarinë"e"tij"duke"

vjelë"informacione"të"njohura"prej"nxënësve"dhe"duke"plotesuar"informacionet"e"reja"prej"mësuesit/"

mësueses,""nëpërmjet"metodës"di/"dua"të"di/"mësova."
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Di" Dua"të"di" Mësova"

" " "

"

∗ Xhoxh"Gordon"Bajron"lindi"në"Londër"në"22"janar"1788."

∗ 10"vjeç"trashëgoi"titullin"“Lord”."

∗ Mbaroi"Universitetin"e"Kembrixhit."

∗ 1809,"u"nis"në"udhëtimin"e"tij"në"Europë:"Spanjë,"Portugali,"Maltë,"Shqipëri,"Greqi"e"Turqi."

∗ U"bë"dëshmitar"i"dhunës"së"pushtuesve"francez"në"Spanjë,"i"zgjedhës"otomane"në"Shqipëri"dhe"

në"Greqi,"kundërshtoi"ligjin"e"dënimit"me"vdekje."

∗ U"martua"në"1815"me"Anabela"Milbenk."

∗ Në"1823"financoi"për"të"ndihmuar"kryengritjen"e"grekërve.""

∗ Në"prill"të"1824"vdes."

∗ Nderimi"për"të"ishte"shumë"i"madh."Ai""ai"u"shpall"në"Greqi"Hero"Kombëtar."

VEPRAT:"

“Orët"e"prehjes”"vëllimth"poetic;""

“Shtegtimet"e"Çajld"Harold”"2"këngët"e"para;"

Poema"orientale"(“Nusja"e"Abidos”,"“Gjauri”,"“Korsari”,"“Lara”,"“Rrethimi"I"Korinthit”);"

“I"burgosuri"i"Shilonit”"poemë"kushtuar"heroit"kombëtar"Fransua"Bonivar;"

“Manfredi”"dramë;"

“Don"Zhuani”"roman"në"vargje."

Ndërtimi#i#njohurive:#Lexim"i"drejtuar,"“pema"e"mendimeve”."

Në"këtë"moment"të"ores"së"mësimit,""plotësohet"“"pema"e"mendimeve”"me"informacione"ndërlëndore"

kryesisht"nga"lënda"e"histories.""Nxënësit"lexojnë"për"pak"minuta"në"mënyrë"të"pavarur,"informacionin"e"

ri"nga"teksti"mësimor#

Qëndrimet#e#Bajronit"

"

#

"

"

a) Konflikti"i"poetit"me"rrethet"aristokratike,"

b) Besimi"tek"lufta"për"liri,"

c) Ishte"për"qëndresë"kundër"tiranisë,"

d) Mbështet"luftërat"e"popujve,"

e) Dha"ndihmesë"konkrete"në"çlirimin"e"vendit"që"mbahej"djepi"I"kulturës"botërore."
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"

"

"

"

"

Përforcimi:#Diskutim"dhe"lexim"I"drejtuar,"orientojmë"nxënësit"të"lexojnë"informacionin"e"

dhënë"në"tekst"në"lidhje"me"konceptin"Bajronizëm"dhe"ngre"në"klasë"rrjete"diskutimi""

"

"

"

"

"

#

Poema"romantike:"“Shtegtimet"e"Çajlld"Hahroldit”,"së"bashku"me"

njoftimet"që"përmbajnë"letrat"e"Lordit"drejtuar"nënës"së"tij"dhe"

shënimet"në"formë"ditari"që"ka"mbajtur"bashkudhëtari"i"tij"Xhon"

Kem"Hobhauz,"përbëjnë"lëndën"e"kësaj"trajtese."Ato"dëshmojnë"

sesi"një"poet"romantik"i"pararojës"letrare"evropiane"dhe"shoku"i"

tij,"një"i"ri"i"kulturuar"anglez,"e"shihnin"Shqipërinë"në"fillim"të"

shekullit"XIX"dhe"sesi"e"gjykonin"në"atë"kohë"“Asllanin”"e"

Shqipërisë,"Ali"Pashë"Tepelenën."Për"Bajronin,"Shqipëria"ishte"një"

vend"me"bukuri"natyrore"të"rralla;"shqiptarët"njerëz"të"pashëm,"

trima,"krenarë,"me"fustanella"të"bardha;"kurse"Ali"Pashë"Tepeh

lena"një"kapedan"i"egër"por"jo"mizor,"vezir"por"i"pavarur,"figura"e"

tretë"historike"pas"Aleksandrit"të"Madh"dhe"pas"Skënderbeut."

Nuk"ka"dyshim"se"në"vizionin"e"Bajronit"në":"“Çajlld"Harold”,"mbi"

Shqipërinë,"mbi"shqiptarët"dhe"mbi"Ali"Pashë"Tepelenën"ka"

ndikuar"kryesisht"formimi"romantik"i"tij."Si"rrjedhim,"ai"e"pikturoi"

botën"e"panjohur"shqiptare"si"poet"dhe"si"kureshtar,"jo"si"

vëzhgues"kritik."Vetëkuptohet"se"as"bota"e"panjohur"shqiptare,"as"

veziri"pak"i"njohur"i"Janinës"nuk"mund"të"zbardheshin"vetëm"gjatë"

një"udhëtimi"trejavor."Si"rrjedhim,"portreti"historik"i"Ali"Pashë"

Tepelenës"mund"të"jetë"i"saktë"vetëm"nëse"shqyrtohet"dhe"

gjykohet"veprimtaria"politike,"shoqërore,"ekonomike,"

diplomatike,"kulturore"dhe"administrative,"e"parë"për"tërë"harkun"

kohor"të"jetës"së"tij"derisa"përfundoi"me"prerjen"e"kokës"së"tij"dhe"

me"asgjësimin"e"përpjekjeve"të"tij"30"e"ca"vjeçare."Për"të"

plotësuar"këtë"zbrazëti,"autori"e"mbyll"trajtesën"e"vet"me"një"

vlerësim"si"historian"mbi:"“Portretin"historik"të"Ali"Pashë"

Tepelenës”."

Me"bajronizëm"kuptojmë"papajtueshmërinë"me"të"keqen"dhunuese,"rebelizëm"e"

vetmohim"në"emër"të"lirisë."Bajronizmi"është"himn"atdhetarit"që"e"vë"lirinë"e"

pavarësinë"mbi"gjithëçka"vetjake,"është"himni"i"luftëtarit"kundër"padrejtësisë,"

bajronizmi"është"pararendës"i"mbinjeriut"të"Niçes,"përmes"të"cilit"shprehet"

qëndrimi"krenar"e"kryengritës"ndaj"njerëzimit"e"botës"së"parregulluar."Ndikimi"i"

Bajronit"u"ndie"në"krijimtarinë"e"Gëtes"e"të"Shilerit,"të"Pushkinit"e"të"Lermontovit,"

të"Shellit"e"të"Melvilit."
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Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"diagnostikues,"me"qëllim"identifikimin"e"

njohurive"paraprake,"interesave"apo"aftësive"që"kanë"nxënësit"në"lidhje"me"tematikën"e"trajtuar"gjatë"

mësimit."Për"disa"nxënës,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhduar"me"gojë,"duke"bërë"edhe"

shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#

Nxënësit"janë"udhëzuar"të"lexojnë"veprën:"“"Shtegtimet"e"Çajld"Haroldit”."Ata"nxjerrin"karakteristikat"e"

përgjithshme"të"veprës."

"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Tiparet"kryesore"të"romantizmit"dhe"

përfaqësuesit"

Situata#e#të#nxënit:#

Nxënësi"njihet"me"poemën"e"Çajld"Haroldit"që"do"t’i"

vlejë"në"perceptimin"e"botës."

Tema"mësimore:"

Analizë":"Shtegtimet#e#Çajld#Haroldit#

"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Nxënësi"njeh"dhe"vlerëson"veprën"e"

Shekspirit"për"kontributin"e"saj"si"gur"

themeli"I"letërsisë"së"mëvonshme."

• Nxënësi"aftësohet"në"analiza"letrare"

për"të"kuptuar"teknikat"e"shkrimit."

• Nxënësi"diskuton"rreth"vlerave,"

strukturës,"filozofisë"dhe"rëndësisë"së"

“Çajld"Haroldit”"

Fjalë#kyç:#

Çajld,"

Romantik,"

Poemë,"

Bajron,"

Frymëzim"poetik,"

Shtegtim."

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"
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Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Stuhi#mendimesh,#punë#në#çift,#bashkëbisedim,#lexim#i#detajuar,#harta#e#koncepteve,#diskutim#i#

drejtuar.#

"

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Stuhi"mendimesh,"punë"në"çift"

Nxënësit"mund"të"ounojnë"në"mënyrë"individuale,"ose"në"dyshe,"duke"I"hedhur"të"gjitha"idetë"që"kanë"

lidhje"me"veprën"Shtegtimet"e"Çajld"Haroldit;"më"pas,"duke"I"shkëmbyer"me"shokun"ose"anëtarët"e"tjerë"

të"grupit."Mësuesi"I"hedh"të"gjitha"idetë"në"tabelë."Duke"dëgjuar"mendimet"e"shokëve,"nxënësve"mund"

t’u"kujtohen"gjëra"të"tjera"ose"mund"t’u"shtohet"informacion"I"ri"në"kujtesën"e"tyre."Në"këtë"fazë"bëjmë"

dhe"kontrollin"e"detyrave"të"dhëna"orën"e"kaluar.""""""""""""""""""""""""""""""""""""

#

Ndërtimi#i#njohurive:#Bashkëbisedim,"lexim"i"drejtuar,"kllaster,"harta"e"koncepteve."

Nëpërmjet"leximit"të"drejtuar,nxënësit"nxiten"të"lexojnë"informacionin"e"dhënë"në"tekst,"lidhur"me"

strukturën"e"poemës"nga"Kënga"I"deri"tek"Kënga"IV."Nga"diskutimet"e"zhvilluara"ndërtojmë"një"tabelë:"

Shteg^met"

e"Çajld"

Haroldit"

Poemë"

epikohlirike"

4"këngë"nga"

500"strofa"

Arritja"më"e"

madhe"e"punës"

së"Bajronit"

Dy"këngët"e"para"i"

shkroi"në"sarajet"e"

Ali"Pashës"

Krijon"figurën"

e"njeriut"

liridashës"dhe"

atdhedashës"
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Kënga"I"

"

Kënga"II" Kënga"III" Kënga"IV"

hZhgënjimi"nga"realiteti"

jepet"përmes"

kontrastesh"

karakteristike."

"

hPanoramat"magjepsëse"

mesdhetare"

zëvendësohen"me"

skenat"e"luftës."

"

hHeroizmi"në"figurën"e"

vajzës"nga"Saragoza."

hI"kushtohet"shtegtimit"

të"Haroldit"në"Greqi"dhe"

Shqipëri."

"

hPërshkrimi"I"natyrës"

mahnitëse,"banorëve"

krenarë,"zakoneve"të"

folklorit"dhe"mendimeve"

plot"trishtim"për"

gjendjen"në"robëri."

"

hPërbëhet"nga"360"

vargje."

"

hLirizëm"I"hollë,"

entuziazëm"I"ndjerë"e"I"

çiltër,"kënaqësia"që"

njihet"me"urra"trima."

"

hU"mahnit"nga"bujaria"

dhe"mikpritja"e"

shqiptarëve,"bukuria"dhe"

madhështia"e"natyrës,"

kreshtat"e"maleve"“ku"

shqipja"sqepin"mpreh”,"

“dielli"që"perëndon"

përtej"Tomorit”."

hE"shkroi"në"Zvicër."

"

hShqetësimi"i"poetit"për"

fatin"e"Europës."

"

hNotat"e"trishtimit"

mbizotërojnë."

"

hNë"1815"udhëton"në"

Belgjikë,"Zvicër."

h"Më"e"gjatë"se"tre"të"

parat."

"

hKemi"përshkrime"të"

goditura"për"

monumentet"e"rilindjes."

"

hVargjet"kushtuara"

figurave"të"Jul"Cezarit,"

Ciceronit,"etj."

#

Cili"është"personazhi"kryesor?""

Ç’mbresa"ka"lënë"ai"tek"ju"gjatë"leximit"të"poemës?"A"është"hero"romantik?"

"

"

Çajld"

Haroldi"

Hero"^pik"

roman^k"

I"vetmuar"

nga"realite^"

I"pakënaqur"

nga"jeta"

Protestues"

individualist"

Adhurues"i"

lirisw"dhe"i"

të"bukurës"
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Përforcimi:##Diskutim"i"drejtuar"

Në"Shqipëri"kjo"vepër"kuptohet"më"mirë"se"kudo"gjetkë,"pasi"në"këngën"e"dytë"të"poemës"Bajroni"ka"

bërë"një"përshkrim"mbresëlënës"mbi"Shqipërinë,"vendin"tonë"dhe"shqipëtarët."Nxënësit"i"referohen"

këngës"së"dytë"të"poemës,"për"të"vazhduar"diskutimin."

Ç’veti"të"Shqiptarëve"i""bëjnë"më"shumë"përshtypje"Bajronit?"

Pse"i"adhuron"ai"shqiptarët?"

Si"e"lartëson"Bajroni"figurën"e"femrës"shqiptare?"

Vlerësimi:#"

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi"mësuesi/mësuesja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"

vlerësim"mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit.""Disa"nxënës"vlerësohen"me"

shkrim"për"detyrat"e"sjella"në"klasë."Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"

dosjes"së"tyre."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#

Nënvizo"veçoritë"e"artit"të"Bajronit."(Faqja"98"në"tekstin"e"nxënësit)"

Lexo"fragmentin"“Shqipëria"dhe"Shqiptarët”."(Faqja"99"në"tekstin"e"nxënësit)"

"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Romantizmi"

Situata#e#të#nxënit:#

#

Përshkrimi"poetik"pasuron"botën"emocionale"dhe"

zhvillon"imagjinatën"dhe"të"menduarit"kritik."

Tema"mësimore:"

Koment"letrar"nga"“Shtegtimet"e"Çajld"

Haroldit”."

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit,"

2. Kompetenca"e"të"menduarit","

3. Kompetenca"e"të"nxënit,"

4. Kompetenca"personale,"

5. Kompetenca"qytetare,"

6. Kompetenca"digjitale."

"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Zbërthen"mekanizmin""e"berndshëm"

Fjalë#kyç:#

Poemë,"

Bajron,"

Gjuhë"poetike,"
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të"funksionit"të"poems;"

• Përdor"njohuritë"gjuhësore"për"të"

vlerësuar"gjuhën"e"tkestit"letrar;"

• Zgjeron"njohuritë"mbi"ndërtimin"e"

tekstit;"

• Demonstron"shkathtësitë"e"fituara"

gjatë"komentit"të"fragmentit."

"

Pyetje"retorike,"

Shprehje"leksikore."

"

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"vepra"“Fausti”,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Metoda#e#bashkëbisedimit,#harta#e#konecepteve,#lexim#i#drejtuar,#punë#në#grupe,#ditari#tripjesësh,#

diskutim#i#drejtuar.#

#

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Metoda"e"bashkëbisedimit,"harta"e"koncepteve,"lexim"I"drejtuar"

Në"fillim"të"kësaj"ore"mësimi"përmes"metodës"së"bashkëbisedimit"kontrollojmë"detyrat"e"dhëna"herën"e"

kaluar,"2h3"nxënës"lexojnë"detyrën"e"tyre."Kështu"nxisim"diskutimin"në"klasë"për"tu"shprehur"për"punët"e"

shokëve."

Veçoritë'e'artit'të'Bajronit'

"

"

"

"

"

"

"

Në"vazhdim"përmes"leximit"të"drejtuar"dhe"ekspresiv"lexojmë"fragmentin"e"dhënë"në"tekstin"e"nxënësit."

Ndërtimi#i#njohurive:"punë"në"grup,"ditari"tripjesësh,"bashkëbisedimi"

! Apostrofat,"pasthirrmat,"hiperbolat,"antitezat,"aliteracionet"e"personifikimet"janë"figura"të"

fjalës"poetike"ndër"më"të"pëlqyerat"prej"poetit"romantik."

! ritmika"e"pasur"e"muzikaliteti"i"vargut"

! ndryshimet"e"papritura"të"subjektit"

! figura"mitologjike"

! mjeshtër"i"përshkrimeve"
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Kjo"fazë"e"zhvillimi"të"mësimit"organizohet"duke"e"ndarë"klasën"në"grupe"përmes"teknikës"së"ditarit"dyh

trepjesësh."

Grupi#1.Detyrat:##

Bajronin"e"magjepsën"njerëzit,"zakonet,"folklori"dhe"natyra"shqiptare."Vargjet"kushtuar"Shqipërisë"dhe"

shqiptarëve"përshkohen"nga"lirizmi"i"hollë,"nga"entuziazmi"i"ndjerë"e"i"çiltër,"nga"kënaqësia"që"njihet"me"

burra"trima"e"krenarë."

Përmes"ditarit"trepjesësh"përshkruaj"Shqipërinë"dhe"shqiptarët"duke"ilustruar."

################################################################Ilustrimi## Komenti#

Shqipëria# O"Shqipëri"ku"lindi"Iskanderi"–;"

Këngë"e"rinisë,"fanar"i"të"urtëve!";"

Përherë"armiqtë"me"kreshniken"

kordhë!;"

Mbi"ty,"o"nënë"e"rreptë"burrash"

t’egër!"

! E"mahniti"bukuria"dhe"

madhështia"e"natyrës"

shqiptare:"kreshtat"e"

maleve"

"

! njerëzit"trima"e"fisnikë,"

krenarë"e"liridashës,"që"e"

nderojnë"mikun"dhe"s’e"

mëshirojnë"armikun."

Shqiptarët# Lindi"Iskanderi;"

krenarë"lartohen;"

shqiptar"me"fustanellë;"

rroba"të"qëndisura"me"ar."

! Bujaria"dhe"mikpritja"e"

shqiptarëve"e"mahniti"

! Mbeti"i"magjepsur"nga"

folklori,"nga"këngët"e"

vallet"burrërore."

#

Grupi#2.Detyrat:#

Lexoni"dhe"një"herë"poezinë"“Shqipëria"dhe"shqiptarët."Përgjigjuni"këtyre"pyetjeve"duke"ilustruar"

Pyetja# Përgjigja# Ilustrimi#

Ç’veti"të"shqiptarëve"i"bënë"më"

shumë"përshtypje"Bajronit?"

Të"rreptë,"të"ashpër,"të"

paprekshëm,"bujar"

Mbi"ty,"o"nënë"e"rreptë"burrash"

t’egër;"

Të"rreptë"bijt’"e"Shqipes!"Po"

vetitë"Nuk"u"mungojnë;"

Ç’qëndrim"mban"ndaj"zakoneve,"

veshjes,"folklorit"e"sjelljes"në"

tërësi"të"shqiptarëve?"

Nga"Shqipëria"Bajroni"i"shkruante"

të"ëmës:"“Veshja"e"shqiptarëve"

është"më"madhështorja"në"

botë”."Bleu"një"kostum"

tradicional"të"qëndisur"me"fije"

ari,"ruhen"disa"fotografi"të"tij"me"

veshjen"popullore"shqiptare."

Shih"t’egrin"shqiptar"me"

fustanellë"E"rroba"të"qëndisura"

me"ar,"

Si"e"shpjegoni"adhurimin"deri"në"

ekzaltim"të"poetit?"

# #

#

#
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Grupi#3.Detyrat:#

Tipare"të"romantizmit"në"këtë"tregim." "

Tipari# Ilustrimi#

Njeriu"i"epokës." "

Vendet"e"qytetëruara"në"ato"ekzotike,"nga"qyteti"

në"fshat."

"

Tipar"tjetër"të"letërsisë"romantike"përmendim"

subjektivizmin."

"

Bajroni"I"dha"një"rëndësi"të"madhe"trashëgimisë"

kulturore."

"

" "

Grupi#4.Detyrat:#

Poeti"romantik"tregohet"gjenial"I"fjalës"poetike,"zbërtheni"një"pjesë"të"figuracionit"në"poezi"

Figurat# Ilustrimi# Komenti#

Apostrofi" O"Shqipëri"ku"lindi"Iskanderi" Ndërhyrje"emocionuese"e"

Bajronit"për"të"sjellë"sa"më"në"

vëmendje"Shqipërinë"duke"

ndikuar"në"emocionet"e"lexuesit."

Antiteza" Kryqi"po"zbret,"po"ngrihen"

minaretë"

Vë"në"kundërvenie"veprimet"dhe"

ështëndërtuar"në"bazën"e"

antonimeve."

Aliteracioni" Si"trimat"turren"ku"t’I"çojë"I"pari"I"

tyre"

Përësëritja"e"tingujve"të"njëjtë"në"

disa"fjalë"Brenda"vargut"

harmonizon"vargun"jep"

muzikalitet."

Pyetja"retorike" Armiku"a"ua"ka"parë"kurrizin"

ndonjë"herë?"

Kush"e"duron"si"ata"mundimn’"e"

luftës"

Pyetjet"retorike"përdoren"për"të"

pohuar"të"vërteta"aksiomatike"që"

s’kanë"nevojë"për"përgjigje."Kjo"e"

bën"fjalën"Bajroniane"një"bukuri"

që"të"le"pa"frymë"për"nga"

modelimi"I"saj."

Përforcimi:##Diskutim"i"drejtuar,"lexim"i"drejtuar"

Në"këtë"fazë"të"orës"së"mësimit"nxënësit"kanë"përfunduar"punën"e"tyre"në"grupe"dhe"prezantojnë"

përgjigjet"mësuesi/hja"mund"të"bëjë"ndërhyrje"nëse"e"sheh"të"nevojshme"

Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"vlerësim"

mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"me"shkrim"për"

detyrat"e"sjella"në"klasë."Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"për"plotësimin"e"dosjes"së"tyre."

Detyra#dhe#punë#e#pavarur###Figura"e"Viktor"Hygo,"veprat"dhe"kuriozitete"
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Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Tiparet"kryesore"të"romantizmit"dhe"

përfaqësuesit"

Situata#e#të#nxënit:#

Nxënësi"njeh"dhe"ndërton"kuptimin"e"duhur"mbi"

konceptet"letrare"dhe"historike,"njihet"me"

krijimtarinë"dhe"veprën"e"Hygoit."Tema"mësimore:"

Jeta"dhe"krijimtaria"e"Viktor"Hygo"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Kupton"natyrën"e"letërsisë,"në"

veçanti,"klasifikimin"e"saj"në"

periudha"e"vende"të"ndryshme"

letrare"e"historike;"

• Përshkruan"momentet"kyç"të"Hygoit,"

duke"veçuar"veprat"kryesore;"

• Diskuton"rreth"vlerave"dhe"vendit"që"

zë"Hygo"në"historinë"e"letërsisë;"

Fjalë#kyç:#

Romantizmi"Francez,"

Babai"I"romantizmit,"

Hygo,"

Poet,"

Dramaturg,"

Romancier"

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"

#

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Lexim#i#drejtuar,#„pema#e#mendimit“,#kllaster,#harta#e#koncepteve,#diskutim#i#drejtuar,#stuhi#

mendimesh.#

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Lexim"I"drejtuar,"pema"e"mendimit,"kllaster,"harta"e"koncepteve,"diskutim"I"drejtuar"

! Në"fillim"të"kësaj"ore"mësuesi/mësuesja"diskuton"emra"të"njohur"që"nxënësit"kanë"trajtuar"nga"

romantizmi"(Gëte,"Bajron)"

! Përmes"lexmit"të"drejtuar"një"nxënës"lexon"përmbledhje"për"figurën"e"Hygoit"

Hygoi është figura më e ndritur e më përfaqësuese e romantizmit francez.  
U shqua si personalitet i madh i vendit të tij dhe si krijues artistik madhështor, pasi lëvroi të     gjitha 

llojet e gjinitë letrare. Si prijës i romantizmit i shteroi të gjitha mundësitë e drejtimit 
artistik, e ngriti letërsinë romantike botërore në lartësi të papara dhe hapi shtigje krijuese për     realizmin, 
natyralizmin, simbolizmin ,impresionizmin e surealizmin. Është njëri prej dëshmitarëve më gjenialë e më 
të lavdishëm të shekullit XIX, panoramë lëvizëse eFrancës në atë shekull."
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! ""

Konteks^"Historik"

Shek."XIX"h"

Revolucioni"

Francez"

Simbolike":"rrëzimi"i"kështjellësh

burg"të"Bas^jës"(14"korrik"1789)"

Shpallja"e"Republikës"

Sanksionimi"i"të"drejtave"

themelore"tënjeriut"dhe"i"

parimeve"demokra^ke"bazë"

Përfaqësues:"

• Hygo"
• Dyma"

Fundi"i"shek."XVIII"h"gjysma"e"dytë""

e"shekullit"XIX"

Konteks^"Letrar"

Shkrimtarët"largohen"nga"imi^mi"i"modeleve"të"vjetra"

Në"qendër"të"veprës"letrare"vendoset"qenia"njerëzore"

a.në"përmasat"e"saj"shoqërore"

Në"qendër"individi"kryengritës,"lutëtar"i"lirisë"

rrëfehen"betejat"popullore"

ndeshjet"me"të"vjetrën,"forcën,"qëndresën,"vetmohimin"

b."në"përmasat"e"jetës"in^me"

hulumton"zemrën"njerëzore"

botën"e"brendshme,"ëndrrat,"ankthet,"aspiratat,"dyshimet"

në"planin"ar^s^k:"përdorimi"i"kontras^t"për"të"zbuluar"

konfliktet"shoqërore"e"vetjake"

"

• Tragjikja"me"komiken"

• e"bukura"me"të"shëmtuarën"

• sublimja"me"grotesken"

karakteris^ka"të"prozës"roman^ke:"

• gjinia""
• epika"
• lirika"
• proza"e"gjatë"
• roman,"novelë"

tema:"

• ekzo^ke":"çmon"ndjeshmërinë,"imagjinatën"

• historike:"legjendarizim"i"historisë"

Proza"roman^ke"u"afirmua"si"ar^:"

• metaforës"

• kontras^t"
• zmadhimit"

• shpirtëzimit"

Rrëzuan"rregullat"e"klasicizmit"

ngritën"në"kult"ndjenjën"përkundrejt"arsyes,"

natyrës,"lirisë"krijuese"

e"përtërinë"ar^n,"e"shkëputën"nga"sallonet"

aristokrate"

ar^"u"bë"pronë"shpirtërore"e"njerëzve"

"

Romantizmi#në#Francë#
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Ndërtimi#i#njohurive:#Stuhi"mendimesh,"leximi"i"drejtuar,"hartë"konceptesh"

Për"të"ndërtuar"këtë"orë"mësimi,"më"parë"u"kemi"kërkuar"nxënësve"të"hulumtojnë"në"internet"në"lidhje"

me"figurën"e"shkrimtarit"të"madh"Hygo."Realizojmë"ndërthurjen"me"njohuritë"dhe"informacionet"e"reja."

" Si"e"njihni"shkrimtarin"Hygo?"

" Ç’vend"zë"ai"në"veçantinë"e"Romantizmit"Francez?"

Nëpërmjet"metodës"stuhi"mendimesh,"ndërtojmë"hartat"e"koncepteve."

"

"

" Krijimtaria"e"Hygoit#

#

#

Hygo"

1802h1885"

Figura"më"e"ndritur"e"

më"përfaqësuese"e"

roman^zmit"francez."

hNgjarjet"e"mëdha"të"shekullit"i"

përjetoi"ak^visht"duke"qenë"

protagonist"i"tyre"

hNdoqi"Liceun"e"Luigjit"të"Madh"

hProvoi"shumë"shpejt"shijen"e"

suksesit"si"poet,"15"vjeç."

Ai"e"ndiente"veten"si"profet"që"u"

tregonte"njerëzve"rrugën"e"të"

vërtetws,"lë"lirisë"pasi"besonte"në"

rolin"emancipues"të"ar^t."

hShquhet"për"tema^kën"e"problema^kën"e"madhe"

shoqërore"e"filozofike."

hPersonazhe"të"skalitura"me"forcë"të"madhe"ideoar^s^ke"

hSubjek^"ngrihet"mbi"ngjarje"të"kohës."

Mori"në"mbrojtje"idenë"madhore"të"

respek^mit"të"të"drejtave"të"njeriut,"të"

mbrojtjes"së"njeriut""të"vogël""që"ka"

nevojë"për"dashuri"dhe"për"të"afërmit."

E"kanë"thirrur""plaku"i"

mençur"i"kombit","kurse"80"

vjetori"i"lindjes"së"^j"u"

kremtua"si"festë"

kombëtare."

Ode"e"

Balada"

Orientalet" Kromuelli"

Shën"

Maria"e"

Parisit"

Rui"Blas"

Rrezet"e"

hijet"

Napoleoni"i"

Vogël"

Të"Mjerët"

Punëtorët"e"

de^t"

Njeriu"që"

qesh"

Ndëshkimet"
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" Nxënësit"nxiten"të"lexojnë"në"tekstin"e"tyre"informacionin"e"dhënë"mbi"veprat:#

"“Të"mjerët”"dhe"“Viti"‘93”.#

#

#

Përforcimi:##Lexim"i"drejtuar"

Kuriozitete"

Thënie#të#Hygoit:#

“Barazi#nuk#domethënë#diametër#i#barabartë,#barazi#domethënë#e#drejta#e#të#tërëve#për#t’u#zhvilluar#
gjithsecili#sipas#diametrit#të#tij”.#
#
“Njëmijë#në#qëndrofshin,#do#qëndroj#dhe#unë,#
Dhe#njëqind#në#mbetshin,#nuk#tundem#as#unë,#
Në#dhjetshe#do#jem,#në#mbetshin#vetëm#dhjetë,#
Në#mbettë#vetëm#një,#ai#do#jem#unë”.#
#
“Populli#hesht.#Do#jem#përkthyes#i#palodhur#i#kësaj#heshtje,#do#flas#për#memecët.#Do#u#flas#të#
mëdhenjve#për#të#vegjëlit,#të#fuqishmëve#për#të#dobtit.#Ky#është#qëllimi#i#jetës#sime...#Njerëzit#i#
kanë#çarmatosur#me#përdhunë,#ata#thërrasin#për#ndihmë.#Jam#unë#që#do#vete#t’u#ndihmoj.#Do#jem#
demaskues.#Do#jem#zëri#i#popullit.#Raca#njerëzore#është#goja,#unë#jam#klithma#e#saj.#Falë#meje#gjithçka#
do#bëhet#e#kuptueshme.#E#pra,#ka#për#të#qenë#vepër#e#madhe”.#
#

Kanë#thënë#për#Hygoin:#

“Imagjinata#është#mënyra#me#të#cilën#Hygoi#komunikon#
për#gjithçka”.#E.#Abri#
##

Të"mjerët"

• Tema^ka"e"problema^ka"e"madhe"

ideoar^s^ke"

• Personazhe"të"skalitura"me"forcë"të"

madhe"ideoar^s^ke"

• Subjek^"ngrihet"mbi"ngjarje"të"kohës"

Vi^"'93"

• Mishëroi"idenë"e"të"ardhmes"që"pret"

shoqërinë"njerëzore"

• Dhuna"është"e"pashmangshme"në"

revolucione"

• Forca"që"shtyn"njeriun"për"veprim"
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“Emri#i#plakut#Hygo#është#i#lidhur#ngushtë#me#emrin#e#
Republikës”.#
#
Andre#Morua#
“Luftë#viganësh,#shpërthim#ngjyrash,#kapërthim#
historish,#skena#të#paharueshme...#Revolucioni#gjeti#te#
Hygoi#njërin#prej#virtuozëve#të#tij#më#të#mëdhenj”.#
Gerard#Gengembre#

Vlerësimi:#"

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi"mësuesi/mësuesja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"

vlerësim"mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"me"

shkrim"për"detyrat"e"sjella"në"klasë."Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"

dosjes"së"tyre."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#

Nxënësit"kanë"lexuar"veprën"dhe"do"të"ndërtojnë"hartën"e"tekstit"tregimtar."

"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Tiparet"kryesore"të"romantizmit"dhe"

përfaqësuesit"

Situata#e#të#nxënit:#

Zbërthejmë"elementet"përbërëse"të"tekstit"rrëfimtar"

Tema"mësimore:"

Analizë:""“Shën"Maria"e"Parisit”."

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Dallon"elementet"e"analizës"të"tekstit"

rrëfimtar,"

• Plotëson"hartën"e"tekstit"rrëfimtar"të"

“Shën"Maria"e"Parisit”,"

• Njeh"dhe"vlerëson"veprën"e"Hygoit"

për"risitë"që"solli"në"letërsinë"

botërore."

Fjalë#kyç:#

Roman"Historik,"

Shën"Maria"e"Parisit,"

Hero"romantik,"

Kontraste,"

Elemente"bazë"të"rrëfimit"
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Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Punë#e#pavarur,#punë#në#çift,#diskutim#I#drejtuar,#kllaster,#tabelë,#hartë#konceptesh,#diskutim#I#

kombinuar#me#shpjegim.#

"

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Punë"e"pavarur,"punë"në"çift"

Në"fillim"të"kësaj"ore"vjelim"nga"nxënësit"informacionet"që"kanë"sjellë"nga"detyrat"e"shtëpisë"dhe"bëjmë"

vlerësimet"e"duhura."Nxënësit"kanë"punuar"në"mënyrë"të"pavarur"hartën"e"tekstit"tregimtar"pasi"ata"

kanë"lexuar"veprën"Shën"Maria"e"Parisit."Punojnë"në"çift"duke"këmbyer"dhe"plotësuar"me"njërihtjetrin"

informacionet"e"sjella."

"

"

"Viktor"Hygo"

"

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"

Titulli##########Shën#Maria#e#Parisit##################Roman#Historik#################Lloji#

#

#

###Koha##############Shek.#XV##################################Katedralja###############Hapesira#

########################################################################
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#

#

#

Ndërtimi#i#njohurive:#Diskutim"i"drejtuar,"kllaster,"tabelë,"harta"e"koncepteve"

! Kjo"fazë"e"orës"së"mësimit"nis"me"diskutimin"e"drejtuar."Mësuesi/mësuesja"iu"drejton"pyetjet"

nxënësve."

Sa"prej"jush"e"kanë"lexuar"veprën?"

Cilat"janë"momentet"që"ju"kanë"tërhequr"më"shumë?"

Ju"e"keni"parë"veprën"edhe"të"ekranizuar."Çfarë"emocionesh"ngjalli"ajo"tek"ju?"

! Mësuesja"përmes"leximit"të"orientuar,"dhe"tabelës"i"nxit"nxënësit"të"nënvizojnë"karakteristika"

kyç"të"veprës"në"librin"e"nxënësit,"si"dhe"të"argumentojnë"që"vepra"është"tipike"romantike."

"

Tematika#########

Respektimi#I#të#drejtave#të#

njeriut#I#cili#ka#nevojë#për#

dashuri#dhe#për#të#afërm#

Personazhet#########
! Esmeralda#

! Kuazimodo#

! Frolo#

V
e
p
ë
r
"
^
p
i
k
e
"
r
o
m
a
n
^
k
e
"

Temat"priren"drejt"

personazheve"të"

jashtëzakonshëm"në"situata"të"

jashtëzakonshme""

Karakterizohet"nga"

subjek@vizmi'(sjellin"jo"atë"që"
ekziston"po"atë"që"duhet"të"

ekzistojë)."

Kalojnë"nga"e"tashmja"në"të"

shkuarën,"nga"vendet"e"

qytetëruara"në"ato"ekzo^ke."

Kthejnë"sytë"nga"e"kaluara"

Esmeralda,"Kuazimodo"e"

Katedralja"janë"simbole"

mirësie"e"bukurie"

shpir^,"që"i"ekzaltojnë"

roman^kët"si"Hygoi."

Shën#Maria#e#Parisit#

Unite^"i"rrëfimit"të"ngjarjes"

me"rrëfimin"për"mjedisin"ku"

zhvillohen"ato,"është"

mrekullia"e"parë"e"penës"së"

Hygoit"roman^k"në"vepër."

Përplasja"e"të"mirës"me"të"

keqen,"dritës"me"errësirën,"

njerëzores"me"çnjerëzoren,"

dashurisë"me"urrejtjen,"ku"

fi^mtare"dalin"gjithmonë"të"

parat."

Kontrastet"

Problema^ka"të"nxehta"të"ditës."

E"

jashtëzakonshmja,"rastësorja,"

befasuesja"e"tronditësja"deri"në"

llahtari,"përbëjnë"elementet"

bazë"të"rrëfimit"roman^k."
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Përforcimi:##Diskutim"i"drejtuar"me"shpjegim"

Nëpërmjet"pemës"së"mendimeve"shpalosim"personazhet"kryesore"të"veprës"Shën"Maria"e"Parisit"

"

Vlerësimi:#"

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi"mësuesi/mësuesja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"

vlerësim"mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit."Disa"nxënës"vlerësohen"me"

shkrim"për"detyrat"e"sjella"në"klasë."Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"

dosjes"së"tyre."

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#

Listo"veçori"të"artit"të"Hygoit"duke"u"fokusuar"tek"faqja"109,"tek"libri"i"nxënësit."

Lexo"me"kujdes"fragmentin"e"shkëputur"nga"vepra."

Frolo#

Arritje"e"madhe"e"penës"së"Hygoit"është"krijimi"i"

figurës"së"

kryepritit"Frolo,"tek"i"cili"ndjenjat"e"natyrshme"

njerëzore"

shfaqen"shëmtuar"prej"fana^zmit"e"abskuran^zmit"

fetar"

mesjetar."Keqardhja"për"Kuazimodon"shtypet"në"

shpir^n"e"kë^j"

inkuizitori,"nga"kryelartësia"e"klerikut"të"kohës"së"

feudalizmit,"

kurse"dashuria"për"Esmeraldën"në"vend"që"ta"

fisnikëronte"e"

bën"më"të"lig,"më"hipokrit"e"më"shpirtkazëm."

Esmeralda"
Figura"e"Esmeraldës,"krijuar"me"shumë"dashuri"e"

plas^citet,"si"mishërim"i"bukurisë"morale"e"fizike"të"

njeriut"të"

popullit,"pavarësisht"disa"ar^ficeve"roman^ke."

Kuazimodo"

Kuazimodo"të"mbetet"në"kujtesë"me"të"veçantat"e"

fa^t"e"të"

karakterit."Ai"çmon"bukurinë"njerëzore,"po"aq"sa"

përçmon"

dhe"ndëshkon"mënxyrën"çnjerëzore."E"kanë"bërë"

fatkeq"duke"

e"shëmtuar"e"gjymtuar"fizikisht,"por"shpir^"ia"ka"

ruajtur"

mirësinë"e"njerëzoren,"e"shohim"të"gatshëm"për"të"

flijuar"veten"

në"emër"të"së"mirës"e"të"së"bukurës."

Katedralja#

Luhen"tragjedi"ngjethëse"

njerëzish"të"virtytshëm,"pwrshkruhet"pwrmes"

arkitekturws"go^ke,"wshtw"simbol"mirwsie."
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Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Romantizmi"

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi"zbulon"veçori"të"artit"të"Hygoit,"vlerëson"

letërsinë"si"mjet"të"rëndësishëm"në"zhvillimin"e"

imagjinatës."

Tema"mësimore:"

Koment"Letrar"nga:"“Shën"Maria"e"Parisit”"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Zbërthen"teknikat"letrare"të"përdorura"në"vepër"

2. Interpreton"fragmente"letrare"

3. Gjykon"mbi"vlerat"estetike"të"gjuhës"letrare"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Njeh"veçori"të"artit"të"Hygoit"

• Komenton"fragmentin"duke"u"ndalur:"

o Kuptimi"i"situatës"dhe"sjelljes"

së"personazhit"

o Veçori"të"romanit"në"gjuhë"e"

stil."

• Interpreton"figurat"kryesore:"

kontrasti,"antiteza,"hiperbola,"

metafora."

Fjalë#kyç:#

"

Romantizëm,"

Kontraste"të"jashtëzakonshme,"

Hero,"

Esmeralda,"

Kuazimodo,"

Frolo."

Burimet:"

Teksti"i"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj."

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Diskutim#i#drejtuar,#lexim#ekspresiv,#punë#në#grup,#punë#e#pavarur,#hartë#konceptesh,#„pema#e#

mendimit“,#ditari#dy#tre#pjesësh.#

"

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Metoda"e"bashkëbisedimit,"lexim"i"drejtuar"

#Në"fillim"të"kësaj"ore"nxënësit"paraqesin"punën"e"dhënë"në"detyrat"e"shtëpisë.""

Nxënësi"diskuton"mbi"artin"e"Hygoit"
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#

"

"

"

"

"

"

"

Mësuesi/hja"lexon"

bukur"fragmentin,"së"bashku"me"nxënësit"shpjegojnë"fjalorin"e"fragmentit."

Ndërtimi#i#njohurive:#Punë"me"grupe,"rrjeti"I"diskutimit,"ditari"2h3"pjesësh.""

Nxënësit"janë"njohur"me"subjektin"e"fragmentit."

Në"vazhdim"orientohen"nga"mësuesja"për"ta"zbërthyer"kuptimisht"si"dhe"për"të"bërë"interpretimin"e"tij"

Kjo"fazë"e"zhvillimit"të"mësimit"organizohet"duke"e"ndarë"klasën"me"grupe"pune.""

#

Grupi##1.#Detyrat:#

Si"jepet"përshkrimi"fizik"i"Kuazimodos?"

Pse"një"përshkrim"I"tillë"mbetet"në"mendjen"e"lexuesit?"Nënvizoni"detaje"që"e"realizojnë"atë"

Detaje" Mjeti"Stilistikor" Funksioni"

Kuqali"flokëhallakatur" Epitet" Përmes"epitetit"autori"

nxjerr"në"pah"

Kuazimodon"e"shëmtuar,"

të"gjymtuar"fizikisht."

Kuazimodos"së"

llahtarshëm"

" "

Gungaç" " "

Pëllëmbën"e"tij"të"madhe" " "

Pamje"vërtetë"e"

llahtarshme."

" "

"

! Poezitë filozofike shquhen për mesazhin kuptimplotë që 
përçojnë te lexuesi, falë përjetimit e meditimit filozofik të 
poetit. 

! Poetikisht jepet kalimi i njeriut të kohës së shpellës 
në njeriun e idealit. 

! Forca përgjithësuese e poetit, për 
thellësi mendimi në shikimin e vlerësimin e dukurive jetësore. 

! Hygoin e quajtën “filozofi Homer”"
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Grupi#2.#Detyrat:##

Zbuloni"kontrastet"e"përdorura"si"veçori"e"romantizmit"

Kontrasti" Komenti"

Triumfhalivanosur" "

ShurdhuesehI"fuqishëm" "

E"lemerisshmehE"ngazëllyer" "

" "

" "

#

Grupi#3.Detyrat:##

Zbulo"çfarë"arrin"të"bëjë"dashuria"te"Kuzimodo"dhe"Esmeralda."Ilustro"nga"fragmenti"

Ilustrimi" Komenti"

""" Dashuria"e"Kuazimodos"për"Esmeraldën"nxjerr"në"

pah"anën"shpirtërore,"adhurimin"ndaj"së"bukurës"

që"ndikon"fuqishëm"dhe"në"sjelljet"e"individit."

"

" "

" "

"

Grupi#4.Detyrat:##

"

#

#

#

#

#

Grupi#5.Detyrat:##

Materialja"ka"vlerë"vetëm"kur"bashkërendohet"e"vihet"në"funksion"të"shpirtërores."Argumentoni"duke"

ilustruar"nga"fragmenti"

"

Ideja"e"romantikëve"se"e"mira"bëhet"

me"të"mirën"se"me"dhunë"e"me"të"

keqen"kurrë"nuk"bëhet"gjë"e"mirë,"a"

është"e"vlefshme"dhe"për"ju?"

Argumentoni."

"

Po# Jo#
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Ilustrimi" Komenti"

" "

" "

"

Përforcimi:##Diskutim"i"drejtuar"

Nxënësit"pasi"kanë"punuar"në"grupe,"paraqesin"punët"e"tyre"duke"i"ndarë"përvojat"me"shokët"e"klasës."

Mësuesi/hja"bën"ndërhyrjet"aty"ku"e"sheh"të"nevojshme."

""

Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"vlerësim"

mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"me"shkrim"për"

detyrat"e"sjella"në"klasë.""

Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"dosjes"së"tyre."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur"

Ese:"Hygo"thotë:"“E"keqja"nuk"duhet"mënjanuar"me"dhunë.”"Argumentoni."

Fusha:""

Gjuhët"dhe"komunikimi"

Lënda:""

Letërsi"

Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Realizmi"

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi"njeh"dhe"ndërton"kuptimin"e"duhur"mbi"

konceptet"letrare"dhe"historike,"duke"perceptuar"dhe"

zhvillimin"hap"pas"hapi"të"letërsisë"

Tema"mësimore:"

Tiparet"kryesore"të"realizmit"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Diskuton"në"grup"duke"marrë"dhe"

dhënë"informacion"mbi"temën"

• Klasifikon"letërsinë"periudha"të"

ndryshme"letrare"e"historike"

Fjalë#kyç:#

Realizmi,"

Vërtetësi,"

Tablo"jetësore,"

Mendim"kritik,"

Analizë."
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• Interpreton"karakteristikat"e"veprave"

artistike"në"periudha"dhe"kontekste"

të"ndryshme"kohore"e"kulturore."

Burimet:"

Teksti"i"letërsisë"XI,""foto,"kompjuter,"tabelë,"

mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Stuhi#mendimesh,#kllaster,#pema#e#mendimit,#lexim#i#drejtuar,#diskutim#i#drejtuar.#

"

#

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:##

Stuhi"mendimesh"

Në"fillim"të"kësaj"ore"mësimi"mësuesi/hja"njeh"nxënësit"me"temën"e"re"“Realizmi”."Nëpërmjet"teknikës"

“Stuhi"mendimesh”"do"të"mundohemi"të"ndërtojmë"konceptin"e"termit"Realizëm."Ç’konceptoni"ju"me"

realizëm?"

Në"ç’periudhë"kohore"shtrihet"Realizmi?"

Më"pas"shkruajmë"në"tabelë"disa"prej"mendimeve"të"nxënësve"që"do"të"na"shërbejnë"për"këtë"temë."

"

"

" Shekulli"XIX"h"shekulli"XX"

"

#

#

#

Realizmi"

Rikrijim"artistik"i"jetës"duke"i"

qëndruar"besnik"realitetit,"të"

vërtetës"jetësore."

Lëvrohet"nga"shkrimtarë"

dhe"artist"të"mëdhenj."

Sollën"konflikte"të"

mëdha."

Depërtuan"në"shpirtin"e"

personazhit."

Lëvruan"romanin"epope,"

tregimin,"novelën"e"poezinë."
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Ndërtimi#i#njohurive:#Kllaster,"lexim"i"drejtuar,"pema"e"mendimit"

Në"vazhdim"përmes"metodës"së"kllasterit"dhe"teknikës"së:"“"pemës"së"mendimeve”,"ndërtojmë"temën"e"

re"mësimore."

Karakteristika"të"Realizmit:""

• Krijimi"i"tablove"të"gjera"të"jetës,"

• Paraqitje"komplekse"e"dukurive"jetësore,"

• Vërtetësi"dhe"qëndrim"kritik"ndaj"të"metave"jetësore."

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Përforcimi:##Diskutim"i"drejtuar"

Romantizmi"në"kontekstin"letrar"

Realizmi"në"kontekstin"letrar"

# krijime"të"mahnitshme,"subjekte"artistike"me"

individualitet"të"spikatur;"

# mishërojnë"të"vërtetën"e"jetës,"ngjallin"më"shumë"

emocione"se"vetë"njerëzit"e"gjallë;"

# depërtimin"në"shpirtin"e"personazheve;"

# Realistët"priren"nga"krijimi"i"tablove"të"gjera"të"jetës;"

parapëlqejnë"pasqyrimin"e"jetës"në"tërë"

shumanshmërinë"e"saj."

Romantizmi"në"

kontekstin"historik"

# Ndikoi""Revolucioni"Francez;"

# Bën"të"tyren"deklaratën:"""Drejtësi,"Barazi,"Liri"e"Vëllazërim";"

# Vunë"në"pah"plagët"e"shoqërisë"bashkëkohëse,"nuk"e"

kursyen"kritikën"e"anëve"negative"të"realitetit"dhe"morën"në"

mbrojtje"njeriun"e"vogël;"

# Ndikoi"revolucion"industrial"(pozitivizëm,"utilitarizëm,"

evolucionizëm,"marksizëm)."

"
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Në"këtë"fazë"të"orës"së"mësimit,"nëpërmjet"diskutimit"të"drejtuar"nxënësit"nxiten"të"shprehin"mendimet"

e"tyre"në"lidhje"me"thënien"e"prezantuar"nga"mësuesi/hja.""

“E'dini'si'e'çan'njeriu'rrugën'këtu'te'ne?'Ose'me'shkëlqimin'e'gjeniut'të'tij,'ose'me'artin'e'

korruptimit.'Duhet'hyrë'në'masën'e'njerëzve'si'gjyle'topi'ose'të'depërtosh'si'murtajë.'
Ndershmëria'nuk'pi'ujë”.'

Komentoni"thelbin"e"kësaj"thënieje."

#

Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"diagnostikues,"me"qëllim"identifikimin"e"

njohurive"paraprake,"interesave"apo"aftësive"që"kanë"nxënësit"në"lidhje"me"tematikën"e"trajtuar"gjatë"

mësimit."Për"disa"nxënës,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"blerësim"të"vazhduar"me"gojë,"duke"bërë"edhe"

shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur"

Hulumtoni"në"internet"në"lidhje"me"figurën"e"shkrimtarit"Honore"Dë"Balzak."

"

"

"

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

Fusha:""

Gjuhët"dhe"komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Realizmi""

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi"njeh"dhe"ndërton"kuptimin"e"duhur"mbi"

konceptet"letrare"dhe"historike,"duke"perceptuar"dhe"

zhvillimin"hap"pas"hapi"të"letërsisë."

Tema"mësimore:"

Jeta"dhe"krijimtaria"e"shkrimtarit:"

Honore"Dë"Balzak."

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Përshkruan"momentet"kyç"të"jetës"së"

Balzakut,"duke"veçuar"veprat"

kryesore."

• Diskuton"rreth"vlerave"dhe"vendit"që"

zë"Balzaku"në"historinë"e"letërsisë."

• Zgjeron"njohuritë"dhe"pikpamjet"dhe"

artin"e"Balzakut."

Fjalë#kyç:#

Realizëm,"

Komedi"njerëzore,""

Babai""i"romanit,"

Gjuhë"e"re,"

Romancier."

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"vepra"“Fausti”,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj."

#

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Metoda#e#bashkëbisedimit,#harta#e#konecepteve,#lexim#i#drejtuar,#punë#në#grupe,#ditari#tripjesësh,#

diskutim#i#drejtuar.#

#

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:##di/"dua"të"di/"mësova,"bashkëbisedim"

Nëpërmjet"bashkëbisedimit"ndërtojmë"njohuritë"e"reja"mbi"Balzakun"dhe"aktivitetin"e"tij"duke"vjelë"

informacione"të"njohura"prej"nxënësve"dhe"duke"plotësuar"informacionet"e"reja"prej"mësuesi/mësueses"

nëpërmjet"metodës"di/"dua"të"di/"mësova."

Di" Dua"të"di" Mësova"

" " "
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"

Honore"De"Balzak:""h"lindi"në"Tur"të"Francës"më"20"maj"1799."

""hVazhdoi"Shkollën"e"Drejtësisë,"njohu"nga"afër"jetën"e"gjyqeve,"mënyrat"si"bëhej"“drejtësi”;"

""h1819"iu"kushtua"letërsisë"“Do"e"pushtoj"botën"me"penë,"si"Napoleoni"me"shpatë!”;"

"hU"bë"i"njohur"në"jetën"mundane;"

""hNë"vitet"30htë,"Balzaku"nisi"t’i"gruponte"veprat"në"cikle,"i"sistemoi"veprat"në"“Komedinë"Njerëzore”;"

"h"Në"jetë"fiton"njeriu"me"ide"të"mëdha"e"me"pasione"njeridashëse"

""hVuri"te"veprat"e"tij"temat"e"mëdha"kurdoherë"njerëzore"e"të"rëndësishme;"

h"18"gusht"1850"vdiq."La"pas"2500"personazhe."

Ndërtimi#i#njohurive:"harta"e"koncepteve,"lexim"i"drejtuar,"pema"e"mendimit,"stuhi"

mendimesh."

Në"vazhdim"përmes:"“"pemës"së"mendimit”,"ndërtojmë"hartën"e"koncepteve"me"veçoritë"kryesore"të"

artit"dhe"pikëpamjeve"të"Balzakut."

"

Mësuesi/hja"prezanton"përmes"hartës"së"mëposhtme:"“Komedinë"njerëzore”,""krijim"letrarohartistik"me"

përmasa"vigane."

Babai"i"

romanit"

Enciklopedi"e"

jetës"

franceze"

Pikëpamjet"dhe"ar^"

h"Balzaku"ktheu"sytë"nga"monarkia."

h"Ndalon"zvetënimin"e"shoqërisë"e"

rënien"e"aristokracisë,"që"do"pengojë"

fuqizimin"e"borgjezisë."

"

Letërsia"është"

shprehje"e"shoqërisë."

Motoja"

h"Gjetja"e"motorit"social,"

përqëndrimi"i"vëmendjes"

dhe"duhet"kapur"thelbi"i"

jetës."

Balzaku"në"mënyrë"të"

përsëritur"është"

shprehur:"“Duhet"shkruar"

për"jetën"ashtu"siç"është,"

për"jetën"e"vërtetë”.""

Romanet"e"Balzakut"

shquhen"për"ndër^min"e"

përsosur,"për"shkallëzimin"

logjik"të"ngjarjeve"dhe"për"

qartësi"të"shpalosjes"së"

shkak"h"pasojës"së"veprimit,"

ashtu"si"në"jetë."

PIKËPAMJET#

DHE#ARTI#
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"

#

Në"këtë"fazë"të"orës"së"mësimit"marrim"informacionet"që"nxënësit"kanë"nxjerrë,"në"lidhje"me"

krijimtarinë"e"Balzakut."Me"ndihmën"e"mësuesit/hes"ndërtohet"një"tabelë"lidhur"me"këtë"figurë"që"ka"

meritën"si"i"pari"në"letërsinë"botërore,"që"foli"me"lexuesin"me"gjuhë"të"re:"

#

#

#

#

#

Përforcimi:##Bashkëbisedim,"përvijim"i"mendimit."

Duke"parë"panoramën"e"veprave"dhe"pikëpamjet"dhe"artin"Balzakut:""

ç’rëndësi"pati"vepra"e"Balzakut"për"letërsinë"e"Realizmi?"

Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"vlerësim"

mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit.""

Disa"nxënës"vlerësohen"me"shkrim"për"detyrat"e"sjella"në"klasë.""

Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"dosjes"së"tyre."

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#Harta"e"tekstit"tregimtar"për"veprën:"“Xha"Gorio”."

• Shikimi"ideor"dhe"ar^s^k"unik"

• Panoramë"lëvizëse"e"jetës"bashkëkohëse."

• Mjeshtër"i"subjekteve"drama^ke"

• Mjeshtër"i"paraqitjes"së"pikave"kulmore,"ku"

spikat"piskologjizmi."

• Krijoi"karaktere"^pike"në"vende"^pike."
• Ndoqi"mënyrën"e"paraqitjesh"të"

pasionit"mbizotërues."

• Plotësohet"paraqitja"realiste"e"viteve"1800"
dhe"1850."

• Krijon"^pe"letrarë"me"mjetshtëri"të"rrallë."

Studime"

të"

zakoneve"

Studime"

filozofike"

Të"tjera"

Studime"

ar^s^ke"

Veprat"

Lëkura"e"Shagrenit"

Djaloshi"I"talentuar"qe"do"të"çaj"

në"jetë"

Xho"Gorio"

Dashuria"prindërore"

burim"katastrofe"

Iluzionet"e"humbura"

Humbje"e"iluzioneve"

probonapartiste""

Fajdexhiu"Gopsek"

Trajtimi"i"kopracisë"

Evegjeni"Grande"

Fati"i"gruas,"viktimë"e"

rrethanave"

Kushëriri"Pons"

Kushëiri"Betë"
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"

Fusha:""

Gjuhët"dhe"komunikimi"

Lënda:""

Letërsi"

Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Realizmi""

Situata#e#të#nxënit:#

#

Zbërthejmë"elementet"përbërëse"të"tekstit"

tregimtar."

Tema"mësimore:"

Analizë"vepra:"“"Xha"Gorio”."

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Dallon"elementet"e"analizës"të"tekstit"

rrëfimtar;"

• Plotëson"hartën"e"tekstit"rrëfimtar"të"

“Shën"Maria"e"Parisit”."

Njeh"dhe"vlerëson"veprën"e"Hygoit"për"risitë"

që"solli"në"letërsinë"botërore."

"

Fjalë#kyç:#

Xha"Gorio,"

Element"të"tekstit"tregimtar,"

Rastinjak,"

Anastasia"dhe"Delfina,"

Subjekt,"

Kompozicion."

Burimet:"

Teksti"i"letërsisë"XI,"vepra:"“Fausti”,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Metoda#e#bashkëbisedimit,#punë#e#pavarur,#punë#në#çift,#lexim#I#drejtuar,#tabelë,#hartë#

konceptesh,#diskutim#I#kombinuar#me#shpjegim#

#

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Punë"e"pavarur,"punë"në"çift."

Në"fillim"të"kësaj"ore"marrim"nga"nxënësit"informacionet"që"kanë"sjellë"nga"detyrat"e"shtëpisë"dhe"bëjmë"

vlerësimet"e"duhura."Nxënësit"kanë"punuar"në"mënyrë"të"pavarur"hartën"e"tekstit"tregimtar,"pasi"ata"

kanë"lexuar"veprën:“"Xha"Gorio“.""

Ata"punojnë"në"çift"duke"këmbyer"dhe"plotësuar"me"njërihtjetrin"informacionet"e"sjella."

"
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"

"

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Ndërtimi#i#njohurive:"harta"e"koncepteve,"lexim"i"drejtuar,"tabelë."

! Nxënësit"kanë"lexuar"veprën:"

Si"ju"duket"vepra"në"krahasim"me"veprat"e"epokave"të"tjera"letrare?"

Si"vijnë"tek"ju"personazhet"kryesore?"

A"mendoni"se"kemi"mes"nesh"ndonjë"personazh"të"tillë?"

! Mësuesi/hja"përmes"leximit"të"drejtuar"i"nxit"nxënësit"të"bëjnë"lexim"ekspresiv"(2h3"prej"tyre)"dhe"

ndërtojnë"subjektin"dhe"kompozicionin"e"veprës"

! Subjekti:""
"

"

"

"

"

"

"

"

"

#

Honore"Dë"Balzak"

Xha"Gorio"
Titulli"

Roman"social"
Lloji"

Realizmi"shekulli"XIX"
Koha"

Pensioni"Voker"
Hapësira"

Fati"i"njeriut"në"shoqërinë"

bashkëkohëse"

Tematika"

Xha"Gorio""

Rastinjaku"

Bijat"e"Xha"Gorioit"

Personazhet"

Subjekti:"tregtari"i"pasur"Gorio"e"shpenzon"pasurinë"për"të"martuar"vajzat,"Anastasinë"e"Delfinën,"me"aristokratë"nga"

derë"e"madhe."E"ka"të"ndaluar"t’u"vejë,"sepse"ato"e"kanë"për"turp"të"quhen"bijat"e"tij."I"vijnë"në"pension"jo"nga"malli"për"

atin,"por"për"t’i"marrë"paratë"e"mbetura."Dashuria"për"bijat"e"shtyn"ta"pranojë"poshtërimin"e"nuk"i"tregon"askujt"kush"

është."I"katandisur"keq,"xha"Gorio"vdes"në"dhomën"e"pistë"të"pensionit."Shkatërrimi"i"plotë"i"pret"dhe"familjet"Nysingen"

e"dë"Resto."Balzaku"ka"thënë:"“Për"mua"elementi"bazë"i"shoqërisë"nuk"është"individi,"por"është"familja”."Zvetënimi"i"

familjes"nga"paraja"është"fatkeqësi"e"madhe"shoqërore."Në"roman"tregohet"si"rendja"pas"përfitimit"dhe"lakmia"e"

pasurimit"nuk"e"lënë"pasionin"e"mirëfilltë"të"shpaloset."Dalin"“të"fituar”"ata"që"“dinë”"ta"vënë"pasionin"në"shërbim"të"

interesit."Rastinjaku"bën"çmos"të"fitojë"dashurinë"e"zonjës"dë"Nysingen,"që"ka"para"e"miq"në"sferat"e"larta,"e"largon"

zonjushën"Tajëferin"që"është"gati"t’i"dhurojë"dashuri,"por"nuk"e"ndihmon"dot"të"bëjë"karrierë."Përmes"Votrenit"cinik"e"të"

rrethuar"prej"fshehtësish"kërcënuese,"Balzaku"tipizoi"rrugën"e"krimit"për"arritjen"e"pasurimit."
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"

! Kompozicioni:"

"

#

#

Përforcimi:##diskutim"I"kombinuar"me"shpjegim,"cilat"janë"personazhet"që"marrin"pjesë"në"këtë"

roman"

"

"

Cilët"janë"personazhet"që"marrin"pjesë"në"këtë"roman?"

Xha"Gorioi"–"babi"fatkeq"që"adhuron"të"bijat;"dashuria"e"tij"shndërrohet"në"ves;"

Rastinjaku"–"I"riu"provincial"që,"sa"më"tepër"ngjit"shkallët"e"shoqërisë"së"lartë,"aq"më"shumë"humbet"nga"

vlerat"morale;"

Bijat"e"Xha"Gorioit"–"jeta"mondane"me"rënien"shpirtërore;"

Votreni"–"inteligjenca"e"së"keqes."

#

Vlerësimi:##Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."

Ky"vlerësim"mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"

me"shkrim"për"detyrat"e"sjella"në"klasë.""

Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"dosjes"së"tyre."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#

Lexo"fragmentin"në"tekstin"e"nxënësit"shkëputur"nga"Xha"Gorio"

"

"

"

"

“Xha"Gorio”"shquhet"për"strukturimin"shembullor"

kompozicional:"të"tria"linjat"kryesore"kanë"në"qendër"

Gorionë,"Rastinjakun"e"Votrenin."Linja"Gorio"plotësohet"

nga"bijat,"nga"Rastinjaku"që"kujdeset"për"të"në"fundin"e"

jetës;"linja"Rastinjak"plotësohet"nga"dë"Bosea"e"Nysingeni"

që"e"futin"në"shoqërinë"e"lartë."Linja"Votren"plotësohet"

përmes"marrëdhënieve"me"pronaren"e"pensionit"Voker."
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"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Realizmi"

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi/hja"zbulon"kënaqësinë"e"të"lexuarit"dhe"

bëhet"I"vetëdijshëm"për"shumëllojshmërinë"e"

perceptimit"të"botës,"duke"e"vlerësuar"letërsinë"si"

mjet"kyç"për"të"pasururar"botën"emocionale,"për"të"

zhvilluar"imagjinatën"dhe"të"menduarit"kritik."

"

Tema"mësimore:"

Koment"letrar"vepra"Xha"Gorio"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Kupton"fragmentin"e"dhënë"

• Zbërthen"mekanizmin"e"brendshëm"

të"funksionimit"të"veprës"

• Zgjeron"njohuritë"mbi"ndërtimin"e"

tekstit"

• Demonstron"shkathtësitë"e"fituara"

gjatë"komentit"të"fragmentit."

"

Fjalë#kyç:#

Xha"Gorio,"

Delfina,"

Anastasia,"

Rastinjaku,"

Vuajtje,"

Zemërngurtësia,"

Martirizim."

"

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"vepra"“Fausti”,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

"

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Metoda#e#bashkëbisedimit,#punë#e#pavarur,#punë#në#çift,#lexim#i#drejtuar,#tabelë,#hartë#

konceptesh,#diskutim#I#kombinuar#me#shpjegim#

#

#

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Bashkëbisedim,"hartë"konceptesh"

• Në"fillim"të"kësaj"ore"mëismi"nëpërmjet"bashkëbisedimit"arrijmë"të"nxjerrim"veçoritë"kryesore"të"

personazheve"pjesëmarrës"tek"Xha"Gorioi."Nxënësit"vënë"përballë"njërihtjetrit"Xha"Gorioin"dhe"të"

bijat"(Anastasia"dhe"Delfina)"
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"

"

"

"

"

"

"

"

##

#

#

#

Ndërtimi#i#njohurive:"punë"në"grupe,"bashkëbisedim,"plani"dyhtripjesësh."

Kjo"fazë"e"zhvillimit"të"mësimit"organizohet"duke"e"ndarë"klasën"në"grupe"pune.""

Grupi##1.#Detyrat:"

− Me"anë"të"teknikës"së"ditarit"tre"pjesësh"do"të"tregojnë"si""na"e"paraqet"autori"figurën"e"Gorioit"

në"rolin"e"babait"i"cili"dështoi"në"edukimin"e"të"bijave"

Po"të"mos"i"donte"aq"shumë"të"bijat"do"t’I"kishte"ato"dhe"paratë"pranë?"

"

Xha"Gorio"

Detaji" Komenti"

− Do"i"kisha"pranë"tani"s’i"kam" "

"

"

− Kurorëzim"i"sjelljes" "

"

"

"

Grupi#2.#Detyrat:##

Prindi"nuk"mjafton"vetëm"ta"duaj"fëmijën"duhet"ta"edukojë"si"njeri"e"si"qytetarë"të"devotshëm."

Komento"me"detaje"nga"fragmenti."

Xha"Gorio" Të"bijat"

Sakrifikohet"për"të"

bijat"

Baba"fatkeq"

Tregtar"i"pasur"

Dashuria"e"tij"

shndërrohet"në"ves"

Nuk"kanë"vlerat"

elementare"njerëzore"

Mospërfillëse"

Përfituese"

Priren"nga"egoizmi"
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Ilustrimi# Komenti#

Duhet""t’i""mbajë""prej""freri""fëmijët." "

"

Grupi#3.Detyrat:##

Vini"re"romantizmin"e"Balzakut"të"pasqyruar"në"personazhin"e"Gorioit."

Vuajtjet"fizike"
U"qëndrova"në"gjunjë"

Më"torturuan"

"

Vuajtjet"shpirtërore"
Sëmundje"që"nuk""ka"ilaç"

Si"plumbat"që"qëllojnë"zemrën"

"

#

Grupi#4.#Detyra:#

Dashuria"nuk"blihet"me"para."Argumento"me"detaje"nga"fragmenti."""

− U#dhashë#të#dyjave#tetëqind#mijë#franga.#

− Nderimet#nuk#m’I#bënin#mua,#ia#bënin#parave.#

Grupi#5.#Detyra:#

Tregoni#si#arrihet#tipizimi#i#figurës#së#Xha#Gorioit#dhe#individualizimi#i#saj.##

##############SQARIM#PËR#MËSUESIN#

#

"

#

#

#

#

Përforcimi:##Diskutim"i"drejtuar"

Pasi"u"lihet"kohë"e"mjaftueshme"nxënësve"për"të"punuar"në"grup"realizojmë"diskutimin"dhe"konkluzionet"

e"punëve"të"çdo"grupi.""

"

Tipizimi"(Përshkrimi"i"fragmentit"është"aq"real"sat"ë"duket"sikur"e"sheh"me"sy"Xha"Gorioin"në"

të"gjitha"veprimet"dhe"sjelljet"që"bën)."

"Stili"proliks"(ky"përshkrim"flet"dhe"për"stilin"tipizues"e"përgjithësues"të"Balzakut,"i"cili"

personazhin"e"tij"e"shndërron"në"një"baba,"që"e"gjen"në"çdo"kohë"dhe"në"çdo"vend"të"botës)."

"
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#

#

Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"vlerësim"

mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"me"shkrim"për"

detyrat"e"sjella"në"klasë.""

Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"dosjes"së"tyre."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#

Hulumtim"mbi"figurën"e"Gustav"Floberit."

PROJEKT#
#Titulli:##“Katedralja#e#Parisit”""
 
QËLLIMI I PROJEKTIT: 
• Stimulimi i punës kerkuese, analitike, argumentuese e krijuese të nxënësve në mënyrë 

individuale dhe në grup për të realizuar një produkt analitik. 
#

SYNIMET E PROJEKTIT: 
• Lexim i orientuar i librit: “Katedralja e Parisit”. 
• Realizimi i të gjitha elementeve te shfaqjes (regji, skenografi, aktorë). 
• Formulimi i skenarit nga veprat. 
• Ekspozimi i ideve krijuese ne forma te ndryshme. 
#

KOMPETENCA E KOMUNIKIMIT DHE TE SHPREHURIT:#
Nxënësi: 
a) Zhvillon personalitetin e tij dhe është aktiv në veprimtaritë teatrore e në analizimin e tyre. 
b) Gjykon në mënyrë kritike dhe të drejtë konceptin teator dhe filozofik te veprës. 
c) Shprehet qartë dhe komunikon saktë estetikisht dhe artistikisht për veprat teatrore. 
 
KOMPETENCA E TË MENDUARIT: 
Nxënësi: 
a) Përpunon njohurite teatrore në mënyrë të pavarur krijuese dhe me përgjegjesi. 
b) Zgjidh problem të ndyshme që lidhen me teatrin apo arrin në jetën e përditshme apo në 

klasë/shkollë. 
c) Zhvillon aftësitë për të menduar në mënyrë kritike, krijuese apo ndërvepruese gjatë ndekjes së 

një vepre teatrore. 
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d) Ndjek udhëzimet për të realizuar një krijim, project apo veprimtari teatrore artistike. 
 
KOMPTENCA E TË MËSUARIT PËR TË NXËNË: 
Nxënësi: 
a) Vendos njohuritë teatrore në funksion të realizimit të një projekti skenik/artistik 
b) Zhvillon me grupin përkates detyrën e dhënë, duke shfrytëzuar burime të ndryshme 

informacioni. 
 
KOMPETENCA P ËR JETËN, SIPËRMARRJEN DHE MJEDISIN: 
Nxënësi: 
a) Zhvillon aftësitë menaxhuese artistike lidhur me një project skenik. 
b) Drejton aktivitete teatrore brenda dhe jashtë klasës duke kontribuar në mënyrë krijuese. 
 
 
KOMPETENCA PERSONALE: 
Nxënësi: 
a) Zhvillon mendimin e tij personal mbi elementet teatrore dhe estetike gjatë analizimit të veprës 

teatrore; 
b) Organizon opinionin e vet sipas mjeteve shprehëse të teatrit dhe mendimit estetik; 
c) Përdor ide të ndryshme për të organizuar dhe qartësuar mendimin ose mesazhin që përcjell 

vepra teatrore; 
d) Krijon besim tek vetja, në rolin që ndërmer gjatë veprimtarive teatrore/artistike; mer pjesë dhe 

kontribon në mënyrë aktive në jetën artistike shkollore dhe komunitet; 
e) Zhvillon vetëbesimin tek aftësite e veta dhe krijon lirshmëri dhe besim tek të tjerët në 

realizimin e detyrave artistike; 
f) Interpreton veprën duke dhënë emocionet e karakterit të veprës. 
 
KOMPETENCA QYTETARE: 
Nxënësi: 
a) Promovon me qytetari vlera të ndryshme kulturore, teatrore të vendit apo krahinës; respekton 

punën dhe mendimin e të tjerëve lidhur me ceshtje artistike/teatrore. 
b) Bashkëpunon me të tjerët pavarësisht kulturës dhe nevojave brenda dhe jashtë shkollës për 

një qëllim të përbashkët. 
 
KOMPETENCA DIGJITALE: 
Nxënësi: 
a) Shkëmben informacion si dhe bashkëpunon në rrjetet informuese, në internet lidhur 

me aspekte të ndryshme kulturore, teatrore, përdor/njeh mjete të ndryshme në 
funksion të informacionit teatrore si: magnetofon, audio, video, CD, DVD etj. 

 
KOHA NË DISPOZICION: 
• Projekti do të zhvillohet ne 6 orë dhe do të shtrihet përgjatë dy tremujorëve. 
• Do të studiohet në mënyrë të veçantë teksti: 
• Katedralja e Parisit. 
 
FAZA I- punohet me pjësen “Katedralja e Parisit”, sipas cështjeve në tekstin e nxënësit. 
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• Nxënësit janë ndarë në dy grupe; 
• Secili grup ka organizuar punën me tekstin, duke: 

- leximi ne tavolinë; 
- audiencat e roleve; 
- ndarja e elementëve të shfaqjes për secilin nxënës. 

• Grupet fillojnë formulimin e dosjeve të punës përmes: 
- ndarja e punës e secilit nxënësi; 
- diskutimeve. 

 
FAZA II: 
Nxënësi sërish në dy grupe, kanë organizuar punën me tekstin,duke: 

- Pjesërisht përvetesim të tekstit; 
- Ndryshime të skenarit; 
- skicat e veshjeve; 
- TIK; 
- Histori. 

• Grupet prezantojnë dosjet e mbushura me punime. 
 
FAZA III: 
• Grupet kanë punuar sipas orientimeve te mësuesit, dhe sipas ndarjes së punëve brenda grupit: 

- Interpretimi; 
- Prezantimi; 
- Filmimi; 

 
PUNA ME PARTNERË: 

- Mesuesja e arteve; 
- Prindër; 
- Drejtoria e shkolles. 

 
PJESËMARRËS: 

- Nxënës te klasave   
- Mësuesja e lëndës; 
- Mësueset e tjera asistente. 
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Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Tiparet"kryesore"të"romantizmit"dhe"

përfaqësuesit"

Situata#e#të#nxënit:#

Nxënësi"ndërton"përvoja"personale,"vlera"dhe"

qëndrime,"që"vlejnë"më"vonë"në"perceptimin"e"

botës."Tema"mësimore:"

Jeta"dhe"krijimtaria"e"Gustav"Floberit"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Kupton"natyrën"e"letërsisë,"në"

veçanti,"klasifikimin"e"saj"në"

periudha"e"vende"të"ndryshme"

letrare"e"historike;"

• Përshkruan"momentet"kyç"të"

Floberit,"duke"veçuar"veprat"

kryesore;"

• Diskuton"rreth"vlerave"dhe"vendit"që"

zë"Floberi"në"historinë"e"letërsisë;"

Fjalë#kyç:#

Flober,"

Individualitet"krijues,"

Mjeshtër"I"stilit,"

Art"objektiv,"

Prozator."

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Diskutim#I#drejtuar,#pema#e#mendimeve,#lexim#I#drejtuar,#bashkëbisedim.#

"

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Diskutim"i"drejtuar"

! Në"fillim"të"kësaj"ore"mësimi,"nëpërmjet"diskutimit"të"drejtuar"kontrollojmë"punën"e"pavarur"të"

nxënësve"që"kemi"dhënë"orën"e"kaluar."Diskutojmë"mbi"vlerat"dhe"karakteristikat"që"mbart"

krijimtaria"e"Gustav"Floberit,"duke"ilustruar"punën"me"informacionet"plotësuese"të"vjela"nga"

interneti."
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Ndërtimi#i#njohurive:#Pema"e"mendimeve,"lexim"I"drejtuar"

! Në"këtë"fazë"të"orës"së"mësimit"ndërtojmë"njohuritë"e"reja"nëpërmjet"Pemës"së"mendimeve"

$ Si"e"njihni"Floberin?"

$ C’përfaqëson"krijimtaria"e"tij"në"letërsinë"botërore?"

$ Sa"prej"jush"kanë"lexuar"veprën"“Zonja"Bovari”?"

$ Po"të"ekranizuar"e"keni"parë?"

! Përmes"metodës"pema"e"mendimeve"evidentojmë"krijimtarinë"e"Floberit"(mësuesi/hja"bashkë"

me"nxënësit)":"

• Lindi"më"12"dhjetor"1821"në"qytetin"Ruan"

• Fëmijëria"I"kaloi"nëpër"spitale,"ku"u"njoh"me"vuajtjen,"lëngimin,"vdekjen"

• Iu"zhvillua"prirja"për"konstatime"e"analiza"të"thelluara,"si"edhe"për"të"nxjerrë"në"pah"më"

kryesoren"edhe"kur"nuk"është"kaq"e"dukshme"

• Ishte"vetëm"13"vjeç"kur"I"vdiq"I"ati"

• 16"vjeç"botoi"tregimin"e"parë"

• Përçmonte"mediokritetin,"çmonte"pasionet"e"fuqishme"që"I"ngrejnë"peshë"zemrat"e"

njerëzve."

! Në"vazhdim,"përmes"leximit"të"drejtuar"nxënësit"evidentojnë"krijimtarinë"e"autorit:"

• “Smarh”"

• “Tundimi"I"Shën"Antuanit”"

• “Zonja"Bovari”"

• “Nëntori”"

• “Salambo”"

• “Edukimi"I"ndjenjave”"

• “Bovarí"e"Pekyshe”"

! Në"vazhdim,"mësuesi/hja"së"bashku"me"nxënësit"ndërton"pemën"e"mendimeve"për"veprat"

kryesore"të"Floberit"
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hAr^"i"Floberit"mbështetet"mbi"objek^vizmin."

hShkrimtari"duhet"ta"trajtojë"shpir^n"e"njeriut"me"paanshmërinë"që"tregojnë"shkencat"e"natyrës."

hKa"rëndësi"të"madhe"thënia"e"të"vërtetës."E"vërteta"nuk"shkruhet"me"zemër,"ajo"shkruhet"me"kokë."

hParapëlqeu"rrëfimin"ironik,"dashuri"drithëruese"si"dhe"temat"e"dësh^mit."

hAi"ka"bërë"punë"^tanike"për"limimin"e"frazës,"për"saktësimin"e"figurave"s^lis^ke"e"për"përsosjen"e"gjuhës"e"të"

s^lit"të"veprave"madhore."

hTek"Floberi"mbështeten"natyralistët,"ekspresionistët,"dhe"përfaqësuesit"e"an^romanit."

#

#

! Në"vazhdim"mësuesi/hja"thekson"veçori"dalluese"të"artit"të"Floberit."

#

Arti#i#Floberit#

#

#

#

#

#

#

#

#

Nëntori#

Shprehu keqardhjen 
për lumturinë"
kalimtare, për 
pasionin e zjarrtë 
dashuror 
brengëlënës."
Kujtimin e vajzës së 
dashur Floberi, do e 
ruante si guaska"
perlën, gjatë gjithë 
jetës së tij."

Salambo#

Rrëfimi epik për 
fushatat dhe betejat 
ku vrasjet e 
theroritë janë njëra 
më e llahtarshme se 
tjetra 

Edukimi#I#

Ndjenjave#

Na njeh me rrugën e 
jetës të të riut që 
përpiqet të zërë vend 
në elitën pariziane, 
por pëson disfatë për 
shkak të veprimeve 
pak apo aspak të 
studiuara. 

Bovarí#e#Pekyshe#

Mosbesimi në të 
ardhmen, perdja e 
fshehtësisë e enigmat 
e misterit."
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Përforcimi:##Bashkëbisedim"

! Në"këtë"fazë"të"orës"së"mësimit,"mësuesi/hja"së"bashku"me"nxënësit"nënvizojnë"thënien":#

"

“Artis t i  duhet  ta  kri jo jë  veprën e  t i j  ashtu s i  Perëndia universin :  të  je të  i  padukshëm e i  
p lot fuqishëm, të  ndihet  gj i thkund e  askund të  mos duket”  – Gustav Flober 
#

Vlerësimi:#"

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi"mësuesi/mësuesja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"

vlerësim"mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"me"

shkrim"për"detyrat"e"sjella"në"klasë."Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"

dosjes"së"tyre."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#

Vlerësime"që"I""janë"bërë"veprës"“Zonja"Bovari”."

#

#

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Realizmi""

Situata#e#të#nxënit:#

Vlerëson"veprën"“Zonja"Bovari”"duke"zhvilluar"

imagjinatën"dhe"të"menduarit"kritik."Tema"mësimore:"

Analizë"“Zonja"Bovari”"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Njeh"dhe"vlerëson"veprën"e"Floberit"

për"kontributin"e"saj"si"gur"themeli"I"

letërsisë"së"mëvonshme;"

• Aftësohet"në"analiza"letrare"për"të"

kuptuar"teknikat"e"shkrimit;"

• Diskuton"rreth"vlerave,"strukturës,"

filozofisë"dhe"rëndësisë"së"“Zonja"

Fjalë#kyç:#

Natyralizëm,"

Objektivizëm,"

Ema"Bovari,"

Ëndërr,"

Dashuri."
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Bovari”"

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Metoda#e#bashkëbisedimit,#pyetjeepërgjigje,#kllaster,#lexim#I#drejtuar,#harta#e#koncepteve,#ritregim.#

"

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Metoda"e"bashkëbisedimit,"pyetjehpërgjije"

! Në"fillim"të"kësaj"ore,"nëpërmjet"metodës"së"bashkëbisedimit"vjelim"nga"nxënësit"informacionet"

që"kanë"marrë"në"lidhje"me"veprën"“Zonja"Bovari”"

“Floberi  është  shkrimtar i  n jë  l ibri  të  vetëm, i  ‘Zonjës  Bovari ’ .  Për ta  dëshmuar përsosmërinë 
e  penës  së  Floberit ,  çdokush te  ky  l ibër  duhet  të  ndalet” .  

-Zhan Pol Sartr #

"

#

#

Ndërtimi#i#njohurive:#Bashkëbisedim,"kllaster,"ritregim,"lexim"i"drejtuar."

! Përmes"leximit"të"drejtuar"vazhdojmë"të"nënvizojmë"veçori"të"subjektit."

$ Subjekti mund të përcaktohet me fjalët: Ema Bovari, bashkëshortja e Sharl 
Bovari, e tradhton dy herë të shoqin, ia prish pasurinë e pakët, në fund helmon 
veten. 

$ Subjektin e thjeshtë autori gjenial e mbush me material jetësor të pasur, 
ndonëse në dukje të rëndomtë, ku shpaloset një botë e tërë ndjenjash e 
përjetimesh, plot me ankth e pritje, me kërkime e zhgënjime, me meditime 
filozofike për jetën. 
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Ajo"shkon"e"

sigurt"për"shkak"

të"iluzioneve"të"

saj"drejt"vdekjes"

Ema"

gabon"

mizorisht"

Ëndërrimtare"

dhe"e"

zhgënjyer"

Ema"është"me"

botë"të"pasur"

shpirtërore"

Femër"me"

virtyte"të"

larta,"si"

amvisë."

Femër"krejt"e"

zakonshme"e"

cila"dëshiron"një"

jetë"të"

jashtëzakonshm

e."

 
! Në këtë fazë ndërtojmë personalitetin e Ema Bovari 
"

"

"

"

"

# ## # #

#

# ## #####Ema#Bovari#

#

#

#

#

#

"

! Mësuesja"ndërhyn:"Përveç"Ema"Bovarisë"cilat"janë"personazhe"të"tjera"pjesëmarrëse"në"vepër."

o Sharli#Bovari#e>#Mashtrues"e"shfrytëzues"I"rëndomtë."Shkakton"Pasoja"të"tmerrshme"

në"humbjen"e"dinjitetit"të"Emës.#

o Rudolfi#dhe#Leoni#e>#Të"dashurit"e"Emës"që"të"dy"e"lënë"në"baltë"dhe"mundësojnë"

që"Ema"të"të"bjerë"në"duart"e"tregtarit"Lëré.#

Përforcimi:##Lexim"i"drejtuar"

! Në"këtë"fazë"të"orës"së"mësimit"nëpërmjet"leximit"të"drejtuar"ndërtojmë"së"bashku"me"nxënësit"

konceptin"e"Bovarizmit."

Bovarizmi#

"

Ema'Bovari'i'besoi'ëndrrës'për'një'dashuri'të'madhe'e'të'
mrekullueshme,'u'përpoq'me'mënyrën'e'saj'ta'gjente,'por'jeta'
meskine'e'njerëzit'mediokër'e'zhgënjyen,'prandaj'përfundoi'
tragjikisht.'

Në sociologjinë moderne hyri termi i ri “bovarizmi”, që ka kuptimin e përpjekjeve të 
njerëzimit për zhdukjen e hendekut ndërmjet ëndrrës e realitetit. 
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"

#

Vlerësimi:#"

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi"mësuesi/mësuesja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"

vlerësim"mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"me"

shkrim"për"detyrat"e"sjella"në"klasë."Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"

dosjes"së"tyre."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur:#

! Lexoni"fragmentin"në"librin"e"nxënësit."

! Bëni"paralelizëm"me"kuptimin"tuaj"mbi"dashurinë"e"lumturinë"sot."

! "

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Realizmi""

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi"zbulon"veçori"të"artit"të"Floberit,"vlerëson"

letërsinë"si"mjet"të"rëndësishëm"në"zhvillimin"e"

imagjinatës."

Tema"mësimore:"

Koment"Letrar"“Zonja"Bovari”"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Zbërthen"teknikat"letrare"të"përdorura"në"vepër"

2. Interpreton"fragmente"letrare"

3. Gjykon"mbi"vlerat"estetike"të"gjuhës"letrare"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Zbërthen"mekanizmin"e"brendshëm"

të"funksionimit"të"veprës;"

• Përdor"njohuritë"gjuhësore"për"të"

vlerësuar"gjuhën"e"tekstit"letrar;"

• Zgjeron"njohuritë"mbi"ndërtimin"e"

tekstit"(përdorimin"e"mjeteve"

gjuhësore"dhe"stilistike);"

Fjalë#kyç:#

"

Ema"Bovari,"

Sharli,"

Ëndërrim,"

Zhgënjim,"

Bovarizëm"

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"
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"

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Bashkëbisedim,#lexim#I#drejtuar,#punë#në#grupe,#ditari#dyetre#pjesësh,#diskutim#I#drejtuar#

"

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Bashkëbisedim,"lexim"I"drejtuar."

! Në"fillim"të"kësaj"ore"mësimi,"nëpërmjet"Metodës"së"bashkëbisedimit"kontrollojmë"detyrat"e"

dhëna"herën"e"kaluar."Dyhtre"nxënës"lexojnë"punët"e"tyre."Në"vazhdim,"nëpërmjet"leximit"të"

drejtuar"dhe"ekspresiv"lexojmë"fragmentin"e"dhënë"në"tekstin"e"nxënësit."Nxënësit"kanë"nxjerrë"

detaje"nga"paragrafi"I"parë."

$ Pse"Floberi"thotë"“Ema"Bovari"jam"unë”?"

"

Ndërtimi#I#njohurive:#Punë"me"grupe,"ditari"2h3"pjesësh.""

! Kjo"fazë"e"zhvillimit"të"mësimit"organizohet"duke"e"ndarë"klasën"në"grupe"pune"në"nivel"

ekspertësh"(pra"edhe"Brenda"grupit"punët"mund"të"pësojnë"ndarje"të"vogla."Kjo"e"fundit"u"lihet"

në"dorë"nxënësve"ta"organizojnë"dhe"mësuesi/hja"mund"të"vëzhgojë"duke"vlerësuar).#

Grupi##1.#Detyrat:#

Flisni"për"kuptimin"e"dashurisë"e"të"lumturisë"nga"një"personazh"province,"si"Ema."Bëni"paralelizëm"me"

kuptimin"tuaj"mbi"dashurinë"e"lumturinë"sot."

Personazhi# Detaji# Figura# Komenti#

"

Sharli"

Po të ishte puqur 
qoftë 
vetëm një herë 
shikimi i tij me 
mendimet e saj"

" Pikësynimi i Floberit duket 
sheshit: ravijëzimi më së miri i 
botës mendore e shpirtërore të 
Ema Bavarisë. 

Sa më shumë i 
lidhte | Aq më 
tepër shkëputeshin"

Antitezë"e"

realizuar"

mbi"bazën"

e"

antonimeve"

"

Të"rrafshëta"si"

trotuarët"

Krahasim" "

Nuk"njgallnin"

kurrfarë"emocioni"

" "

"
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"

"

Grupi#2.#

Detyrat:##

#

#

#

#

#

#

#

#

Grupi#3.Detyrat:##

"

#

#

#

#

#

Grupi#4.Detyrat:##

Bota"e"pasur"e"Emës"jepet"në"paragrafin"IV."Nënvizo"detajet"dhe"komentoni"si"e"përfityroni"figurën"e"

Emës."

Detaji# Komenti#

" "

Rëndomsia"është"vrastare"e"jetës"së"

Emës."Argumento"me"detaje"nga"

fragmenti."

Po#

Jo#

Leximet"e"romaneve"a"janë"kambana"

për"jetën"që"e"pret"Emën?"Argumento"

me"detaje"nga"fragmenti."

Po# Jo#
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"

" "

"

#

Grupi#5.Detyrat:##

Sa"I"denjë"ju"duket"Sharli"si"bashkëshort?"Pse"ishte"aq"I"vetëkënaqur?"Vini"në"dukje"kontrastet"mes"

virtyteve"të"Emës"dhe"pavëmendjes"së"Sharlit"ndaj"saj."

Detaji# Mjeti#Stilistikor# Komenti#

" " "

" " "

"

Përforcimi:##Metoda"e"bashkëbisedimit,"diskutim"I"drejtuar"

! Në"këtë"fazë"të"orës"së"mësimit"nxënësit"kanë"përfunduar"punën"e"tyre"në"grupe"dhe"

prezantojnë"modelet"e"përgjijeve."Mësuesi/hja"mund"të"bëjë"ndërhyrje"nëse"e"sheh"të"

nevojshme."

""

Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"vlerësim"

mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"me"shkrim"për"

detyrat"e"sjella"në"klasë."Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"dosjes"së"

tyre."

"

#

Detyra#dhe#punë#e#pavarur"

! Keni"vënë"re"në"shoqërinë"tonë,"apo"keni"lexuar"në"revistat"tona"ose"shtypin"botëror,"ngjarje"të"

tilla"tragjike?"Si"duhet"të"veprojë"shoqveria?"

! Hulumtoni"mbi"jetën"e"veprën"e"Dostojevskit."

"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Realizmi""

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi"njeh"dhe"vlerson"veprën"e"Dostojevskit,"

mban"qëndrime"që"I"vlejnë"në"perceptimin"e"botës"

Tema"mësimore:"

Jeta"dhe"krijimtaria"e"Fjodor"Dostojevski"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"
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"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Përshkruan"momentet"kyç"të"jetës"së"

Dostojevskit,"duke"veçuar"veprat"

kryesore"

• Diskuton"rreth"vlerave"dhe"vendit"që"

zë"Dostojevski"në"historinë"e"

letërsisë."

• Zgjeron"njohuritë"dhe"pikpamjet"dhe"

artin"e"Dostojevskit"

Fjalë#kyç:#

Martir,"

I"dha"jetë"epokës,"

Dostojevski,"

Analiza"psikologjike,"

Humanist."

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"vepra"“Fausti”,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Përvijimi#I#mendimit,#metoda#e#bashkëbisedimit,#stuhi#mendimesh,#harta#e#koncepteve,#lexim#I#

drejtuar,#përmbledhje#e#strukturuar#

#

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:##di/"dua"të"di/"mësova,"bashkëbisedim"

! Në"fillim"të"kësaj"ore"mësimi,"nëpërmjet"punës"së"pavarur,"vjelim"nga"nxënësit"informacionet"që"

kanë"marrë"në"lidhje"me"vlerësimet"e"bëra"për"Dostojevskin"dhe"krijimtarinë"e"tij."

! Për"të"siguruar"përvijmin"e"mendimit"mësimi"nis"me"pyetje"të"tilla:"

• Ç’përshtpyje"ju"lë"Dostojevski?"

• Në"cilën"periudhë"ka"shkruar"ai?"

• Ç’përfshin"krijimtaria"e"tij?"

• Ndërkohë"në"tabelë"mësuesi/hja"citon"thënien"e"Zigmund"Frojd"

“Vendi#i#Dostojevskit#si#shkrimtar#është#në#një#radhë#me#Shekspirin.#“Vëllezërit#Karamazovë”#është#vepra#

më#e#famshme#e#shkruar#ndonjëherë”#

Ndërtimi#I#njohurive:"harta"e"koncepteve,"lexim"I"drejtuar,""stuhi"mendimesh"
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"

"

! Në"këtë"fazë"përmes"metodës"Stuhi"mendimesh"evidentojmë"krijimtarinë"e"Dostojevskit"

(mësuesi/hja"bashkë"me"nxënësit)"

− Fjodor"Mihajlloviç"Dostojevski"lindi"në"Moskë"më"30"tetor"1821."

− Ngushëllimin"e"jetës"e"gjen"në"gjirin"e"të"fyerve"e"të"poshtëruarve."

− Fati"u"tregua"i"pamëshirshëm"me"të."

− Ra"në"sy"realizimi"me"mjeshtëri"të"përsosur"i"analizave"psikologjike,"tregimi"për"virtytet"e"

njeriut"të"vogël"e"për"vuajtjen"njerëzore."

− Dostojevski"thekson,"se"brenda"njeriut"zhvillohet"luftë"midis"të"mirës"e"të"keqes."

"

"

! Në"vazhdim"përmes"leximit"të"drejtuar"nxënësit"evidentojnë"krijimtarinë"e"autorit"

∗ Njerëz"të"varfër”(1848)"

∗ “Shënime"nga"Shtëpia"e"të"Vdekurve”"(1861h1862)"

∗ “Të"fyerit"e"të"poshtëruarit”"

∗ Adoleshenti"

∗ Kumarxhiu"

∗ Familjar"I"përjetshëm"

∗ “Krim"e"ndëshkim”(1866)"

∗ “Idioti”"(1868h1869)"

∗ “Vëllezërit"Karamazovë”"(1879h1880)"

"

! Në"vazhdim"mësuesi/hja"së"bashku"me"nxënësit"ndërton"pemën"e"mendjes"për"dy"kryeveprat"e"

autorit."

"

"

#

#

#

#

#

#

Gjatë"viteve"

60"

Krim#e#ndëshkim#

# libër"i"dhimbjes"së"madhe"për"

njeriun"e"njerëzimin"

# Raskolnikovi""kryen"krim""i"

vetëdijshëm,"krimi"ndjek"krimin"

# Pas"një"lufte"të"mundimshme"

dorëzohet"

# I"ndihmuar"nga"Sonja,"

vetëpërsoset,"përjeton"përdëllim,"

jeton"jetën"e"vërtetë"

# Brenda"njeriut,"thekson"

Dostojevski,"zhvillohet"luftë"midis"

të"mirës"e"të"keqes."

"

"

Idioti#

# “Idioti”"shquhet"për"

dramaticitetin"me"të"cilin"janë"të"

mbushura"ngjarjet"jetësore"

# krahasohet"me"tragjeditë"e"

Shekspirit"

# Princi"Mishkin"në"shumë"drejtime"

të"kujton"Don"Kishotin"

# gjithkund"spikat"bukuria"e"

madhërishme"e"shpirtit"të"tyre"

njeridashës."

# Pasqyron"idenë"e"pajtimit"dhe""

vëllazërimit"mbarënjerëzor."

"

"



78"

"

#

#

#

Përforcimi:##Përmbledhje"e"strukturuar"

! Nxënësit"deri"tani"kanë"paraqitur,"vlerësuar,"përmes"rubrikave"të"mësipërme"krijimtarine"e"

Dostojevskit"

! Një"nxënës"shënon"në"tabelë"në"mënyrë"të"përmbledhur":"

Rëndësia#e#Dostojevskit#në#letërsi#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"vlerësim"

mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"me"shkrim"për"

detyrat"e"sjella"në"klasë."Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"dosjes"së"

tyre."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#

! Nga"rubrika"“E"veçanta"e"Dostojevskit”"në"librin"e"nxënësit"faqja"180,"nxirrni"veçoritë"kryesore"të"

veprës"së"tij:"

"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:"" Situata#e#të#nxënit:#

Jeta"e"Dostojevskit"të"kujton"jetën"e"shenjtorëve"të"

martirizuar."Me"zjarrin"e"mendimeve"të"mençura"e"

ndezi"flakë"epokën,"botën,"brezat"pasardhës."Në"veprën"

e"tij"folën"“të"fyerit"e"të"poshtëruarit”,"jeta"ata"i"përplas"

sa"andejhkëtej,"ndonjëherë"ngrihen"të"ndërkryer,"por"

vetëm"si"flakë"kashte,"në"të"shumtën"e"kohës"e"shtrojnë"

kurrizin"nën"mjerimin"përdhosës,"nuk"shkojnë"më"tej"

zilisë"për"të"kamurit,"veç"në"shpirt"kurrë"nuk"pajtohen"

me"keqbërjen."Jetojnë"me"moton:"“Më"mirë"të"jesh"

viktimë,"se"të"jesh"vrasës”."
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"

Realizmi" #

Përvetësojnë"elementet"e"hartës"së"tekstit"tregimtar"Tema"mësimore:"

Analizë"“Vëllezërit"Karamazov”"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Diskuton"në"grup"në"mënyrë"

konstruktive,"duke"marrë"dhe"dhënë"

informacion"

• Njeh"dhe"vlerëson"veprën"e"Gëtes"

për"risitë"që"solli"në"letërsinë"

botërore"

• Diskuton"rreth"vlerave,"strukturës,""

dhe"rëndësisë"së"veprës"“Fausti”."

Fjalë#kyç:#

Dostojevski,"

Shikimi"filozofik,"

Dimitri,"

Enciklopedi"e"jetës,"

Ivan,"

Aliosha."

"

"

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"vepra"“Fausti”,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Metoda#e#bashkëbisedimit,#organizues#grafik,#lexim#I#drejtuar,#pema#e#mendjes,#harta#e#

koncepteve,#tabelë,#stuhi#mendimesh,#bisedë#e#kombinuar#me#shpjegim.#

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Diskutim"I"drejtuar,"hartë"konceptesh"

"

Ndërtimi#i#njohurive:#Lexim"i"drejtuar,"kllaster,"ritregim,"harta"e"koncepteve"

! Përmes"leximit"të"drejtuar"nxënësit"nënvizojnë"elementet"e"subjektit"dhe"të"tekstit"

tregimtar"

Si"është"strukturuar"vepra?"

Cilët"janë"personazhet"kryesorë?"

"

"

Fjodor"Pavlloviç" Katerina"Ivanovna"
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"

"

"

"

"

"

"

"

"

! Dostojevski"sjell:"

Njeriun"e"dhënë"pas"parasë"

Fjodor"Pavlloviç"Karamazovi"kë"ju"kujton"ky"person?"

"

! Një"nxënës"I"ndihmuar"në"tabelë"nga"mësuesi/hja"dhe"shokët"shkruan"veçoritë"kryesore"

të"veprës"

∗ Roman"me"dy"vëllime"

∗ Nxjerr"përfundime"për"problem"sa"madhore"aq"edhe"të"ndërlikuara"

∗ Dha"zgjidhje"gjeniale"

∗ I"kujton"lexuesit"Gobsekun"dhe"Grandenë"e"Balzakut"

∗ Mund"të"quhet"“Enciklopedi"e"jetës"së"besimtarit"të"krishterë”"

∗ Ka"dhe"personazhe"të"tjerë"me"botë"shpirtërore"të"madhe,"që"gjejnë"kuptimin"e"

jetës"në"shërbimin"e"të"tjerëve"

Përforcimi:##"

! Përmes"hartës"së"koncepteve"analizojnë"tre"vëllezërit"

"

"

"

"

"

Dostojevski"

Fjodor"Pavlloviç"

Balzaku"

Grande"

Molieri"

Kopraci"

Dimitri"

" thelbi"i"tij"njerëzor"

anon"herë"nga"e"

mira"e"herë"nga"e"

keqja,"fitimtare,"

në"fund"të"fundit,"

del"e"mira"

Ivani"

" Shumë"

kontradiktor"në"

jetë"e"po"aq"i"

vuajtur"në"shpirt,"i"

mbrujtur"me"

teoritë"e"errëta"

mbrojtëse"të"së"

Aliosha"

" mishërimi"i"njeriut"

ideal"në"kuptimin"

e"Dostojevskit"

"

"

Personazhe

t"

Dimitri"Karamazov"

Aliosha"Karamazov"

Ivani"Karamazov"
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"

"

"

#

Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"diagnostikues,"me"qëllim"identifikimin"e"

njohurive"paraprake,"interesave"apo"aftësive"që"kanë"nxënësit"në"lidhje"me"tematikën"e"trajtuar"gjatë"

mësimit."Për"disa"nxënës,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhduar"me"gojë,"duke"bërë"edhe"

shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#Lexo"fragmentin"tek"libri"i"nxënësit""Pyetja"1"në"faqen"185"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Realizmi"

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi"bëhet"I"vetëdijshëm"për"shumëllojshmërinë"

e"perceptimit"të"botës,"duke"zhvilluar"imagjinatën"

dhe"të"menduarit"kritik"

Tema"mësimore:"

Koment"letrar"Vëllezërit"Karamazov"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Zbërthen"teknikat"letrare"të"përdorura"në"vepër"

2. Interpreton"fragmente"letrare"

3. Gjykon"mbi"vlerat"estetike"të"gjuhës"letrare"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Diskuton"në"grup"në"mënyrë"

konstruktive,"duke"marrë"dhe"dhënë"

informacion"mbi"temën"

• Klasifiko"periudha"të"ndryshme"

letrare"e"historike"

• Ndërton"tiparet"kryesore"të"

Romantizmit"

Fjalë#kyç:#

Dostojevski,"

Realizmi,"

Konflikt,"

Nënvetëdije,"

Vetëdije,"

Mjete"stilistike."

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"
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Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Bashkëbisedim,#lexim#i#drejtuar,#punë#në#grupe,#rrjeti#I#diskutimit,#ditari#2e3#pjesësh,#shpjegim#I#

gëshetuar#me#bashkëbisedim#

"

"

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Bashkëbisedim,"lexim""me"role,"diskutim"

! Në"fillim"të"kësaj"ore"mësimi"nëpërmjet"bashkëbisedimit"diskutojmë"për"artin"e"Hygoit"

! Nxënësit"kanë"sjellë"përmes"detyrës"së"shtëpisë"risitë"që"solli"Dostojevski"

! Në"vazhdim"nëpërmjet"leximit"të"drejtuar"dhe"ekspresiv"kexojmë"me"role"fragmentin"ë"

dhënë"në"tekstin"e"nxënësit"

Ndërtimi#i#njohurive:#Punë"me"grupe,"rrjete"diskutimi,"ditari"dyhtri"pjesësh,"bashkëbisedimi"

! Dostojevski"shquhet"për"mjeshtërinë"e"rrallë"në"krijimin"e"situatave"dramatike."Pak"më"përpara,"

lexuesi"është"njohur"me"dashurinë"përzhitëse"ndërmjet"Dmitri"Karamazovit"e"Grushenjkës"në"

kohën"që"ishte"i"lidhur"me"fejesë"me"Katerina"Ivanovnën,"vajzë"mondane"me"bukuri"e"krenari"të"

spikatur."Takimi"i"rivaleve"ndjell"furtunën:"Katerina"Ivanovna"e"poshtëron"mosmëkeq"veten,"

Grushenjka"e"lënduar"dhe"e"nëpërkëmbur"nga"jeta,"ndjen"kënaqësi"tek"e"sheh"të"poshtëruar."

Është"njëra"nga"skenat"artistikisht"më"të"realizuara"të"romanit"“Vëllezërit"Karamazovë”."

#

Grupi#1.#Detyrat:#Dostojevski"ka"arritur"të"përshkruajë"Imtësisht,""dy"personazhet"rivale"

Katerinën/Grushenjkën"

Ilustroni"nga"teksti"duke"I"krahasuar"me"njërahtjetrën""

"""""""""""""""""""""""""""""""
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"

"

"

"

Grupi#2.#Detyrat:##

Vini"përballë"poshtërimin"nga"shkelja"e"krenarisë,"me"mllefin,"urrejtjen,"zemërimin."Cilat"janë"mjetet"

stilistikore"me"të"cilat"e"realizon"këtë"Dostojevski?"

"

" Ilustrimi" Mjeti"stilistik" Komenti"

Poshtërimi" ∗ Ndërsa"unë"juve"

nuk"jua"putha"

∗ Nuk"ju"ka"hije"

∗ Ju"u"shkoni"

kavalierëve"

natën"

∗ Ironi"

"

"

∗ "

"

Urrejtja" ∗ Si"ato"të"rrufeve"

ia"

përshkënditën"

sytë"

∗ Ju"mua"ma"

puthët"dorën"

∗ I"dridhej"secili"

muskul"I"fytyrës"

∗ Similitudë"

"

"

∗ "

"

""

Grupi#3.Detyrat:##

Ç’funksion"ka"pasuria"e"Alioshës?"Përcaktoni"dialektikën"kushtëzimhveprim."

Katerina"

E"nderuar"

Ledhatare"

Ëngjëllore"

Grushenjka"

Këngëzimin"e"ëmbël"në"zë"

Ngadhënjimi"e"ngazëllim"shpir^"

Buzagazin"joshës"
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∗ Prania"e"Alioshës"Karamazovit"ka"funksion"dyfish:"njihet"me"të"vërtetën"e"gjendjes"së"vëllait,"

Dimitrit,"dhe"tregohet"në"lartësinë"e"kuptimit"si"duhet"të"situatës."

Grupi#4.Detyrat:#

Si"e"kuptoni"kushtëzimin"e"veprimeve"të"personazheve"nga"faktorët"realë"jetësorë?"

"Argumentoni"duke"u"mbështetur"në"veçoritë"e"realizmit."

"

Faktorë"jetësore" Veçori"të"realizmit"

∗ "

"

"

"

"

∗ Pasqyrimi"I"jetës"me"vërtetësi"

∗ Objektivizmi"

∗ Parapëlqen"rrugët"e"drejtpërdrejta"

"

#

Grupi#5.Detyra:#

" Ndaluni"në"analizën"e"vendeve"më"të"arrira"artistikisht,"te"pjesa"që"lexoni."

" Si"e"gjeni"të"realizuar"në"fragmentin"“Rivalet”,"parimin"e"humanizmit?"

"

Dostojevski"tanimë"është"pranuar"si"mjeshtër"i"mbaruar"i"analizave"psikologjike,"veçanërisht"në"rastet"

kur"veprojnë"shtysat"e"nënvetëdijes."Shtirja"është"e"shoqëruar"nga"shpërthimi"i"indinjatës"

Sipas"Dostojevskit,"brenda"njeriut"janë"e"mira,"Zoti,"dhe"e"keqja,"Djalli,"që"gjenden"në"luftë"të"

përhershme"e"fushë"beteje"u"shërben"shpirti"njerëzor"

Përforcimi:##Metoda"e"bashkëbisedimit"

! Në"këtë"fazë"të"mësimit"mësuesi/hja"ka"pritshmëri"për"realizimin"e"të"komentuarit,"të"

interpretuarit"të"fragmentit"dhe"I"rikthehet"pikave"kyç"të"perceptimit"të"tij"

""

Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"vlerësim"

mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"me"shkrim"për"

detyrat"e"sjella"në"klasë."Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"dosjes"së"

tyre."

"
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Detyra#dhe#punë#e#pavarur"

! Nënvizoni"tiparet"e"simbolizmit"në"librin"e"nxënësit"

"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Simbolizmi"

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi"njeh"dhe"ndërton"kuptimin"e"duhur"mbi"

konceptet"letrare"dhe"historike,"duke"perceptuar"

edhe"zhvillimin"hap"pas"hapi"të"letërsisë"

Tema"mësimore:"

Tiparet"kryesore"të"simbolizmit"dhe"

përfaqësuesit"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Diskuton"në"grup"në"mënyrë"

konstruktive,"duke"dhënë"

informacion"mbi"temën;"

• Fiton"aftësitë"e"nevojshme"për"të"

kuptuar"natyrën"e"letërsisë"dhe,"në"

veçanti,"klasifikimin"e"saj"në"

periudha"të"ndryshme"letrare"dhe"

historike;"

• Interpreton"karakteristikat"e"veprave"

artistike"në"periudha"dhe"kontekste"

të"ndryshme"kohore"e"kulturore"

Fjalë#kyç:"

Realizëm,"

Simbolizëm,"

Individ,"

Nënvetëdije,"

Misteret"e"shpirtit."

"

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Metoda#e#bashkëbisedimit,#organiziues#grafik,#lexim#I#drejtuar,#pema#e#mendjes,#harta#e#

koncepteve,#diagram#tabelë,##

#

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#
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Parashikimi:#Stuhi"mendimesh,"harta"e"koncepteve"

! Në"këtë"fazë"të"orës"së"mësimit"mësuesi/hja"përmes"metodës"stuhi"mendimesh"dhe"hartës"së"

koncepteve"rikujton"nxënësit"për"njohuritë"e"marra"mbi"Realizmin"duke"përcjell"dhe"

infromacionin"e"ri"mbi"Simbolizmin."

! """""""""""""""""""Realizmi"""""""""""""""""""""""""""""""""Simbolizmi"

"

"

"

"

"

#

Ndërtimi#i#njohurive:#Kllaster,"lexim"i"drejtuar"

! Në"vazhdim"mësuesi/hja"I"njeh"nxënësit"me"periudhënkur"u"lëvrua"Simbolizmi"."

! Kohështrirja:"gjysma"e"dytë"e"shekullit"të"XIXh"fundi"I"shekullit"të"XIX#

! Përmes"metodës"lexim"I"drejtuar"nxënësit"nënvizojnë"në"librin"e"nxënësit"veçoritë"dalluese"të"

simbolizmit"

######### ## Veçoritë#e#simbolizmit"

#

#

#

#

#

#

#

Përforcimi:##Metoda"e"vëzhgimit"

! Në"këtë"fazë"të"orës"së"mësimit"përmes"metodës"së"vëzhgimit"

nxënësit"nxiten"të"shprehin"mendimet"e"tyre"në"lidhje"me"

pikturën"e"prezantuar"nga"mësuesi/hja"

• Realizmi"bazohet"mbi"objektivizmin"e"

qenies"së"botës"reale"

• realizmi"parapëlqeu"rrugët"e"

drejtpërdrejta"

• Realizmi"krijoi"me"moton"“realiteti"flet"

vetë”"

• Simbolizmi"bazohet"mbi"subjektivizmin"e"

perceptimit"e"të"shprehjes"së"dukurive"jetësore"

• simbolizmi"iu"drejtua"mënyrave"të"tërthorta"

• simbolizmi"e"vuri"theksin"në"hendekun"që"

ekziston"ndërmjet"ëndrrës,"fantazisë,"të"

mistershmes"e"enigmatikes,"pjella"të"intuitës"

subjektive"të"krijuesit"artistik,"realitetit"objektiv"

konkret"jetësor."

! Simbolizmi"pohon"se"sa"më"e"begatë"imagjinata,"fantazia,"sa"më"i"përsosur"arti"i"

mishërimit"në"simbole"të"lëndës"jetësore,"aq"më"e"arrirë"është"vepra"e"artit"dhe"

ndikimi"i"saj"mbi"lexuesin"

! Simbolistët"iu"drejtuan"mënyrës"simbolike,"konvencionale,"të"shkrimit"

! Simbolistët"poezinë"e"barazuan"me"vetëshprehjen"

! Të"qenit"ekstravagantë"është"veçori"e"përgjithshme"e"simbolistëve."

! Simbolizmi"lindi"në"Francë,"që"këtu"u"përhap"në"mbarë"botën"

! Përfaqësues"Rainer#Maria#Rilke,#Aleksandër#Bllok,#Valeri#Briusov,#Lasgush#

Poradeci.#

"

"

"
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! Vënë"në"dukje"veçoritë"e"simbolizmit"

Larmishmëria"e"ngjyrave,"simbolikat…"

"

#

Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"diagnostikues,"me"qëllim"identifikimin"e"

njohurive"paraprake,"interesave"apo"aftësive"që"kanë"nxënësit"në"lidhje"me"tematikën"e"trajtuar"gjatë"

mësimit."Për"disa"nxënës,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"blerësim"të"vazhduar"me"gojë,"duke"bërë"edhe"

shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#

Hulumtoni"në"internet"në"lidhje"me"figurën"dhe"veprën"e"Bodlerit"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Tiparet"kryesore"të"simbolizmit"dhe"

përfaqësuesit"

Situata#e#të#nxënit:#

Nxënësi"ndërton"përvoja"personale,"vlera"dhe"

qëndrime,"që"vlejnë"më"vonë"në"perceptimin"e"

botës."Tema"mësimore:"

Jeta"dhe"krijimtaria"e"Sharl"Bodler"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Kupton"natyrën"e"letërsisë,"në"

veçanti,"klasifikimin"e"saj"në"

periudha"e"vende"të"ndryshme"

letrare"e"historike;"

• Përshkruan"momentet"kyç"të"

Bodlerit,"duke"veçuar"veprat"

kryesore;"

• Diskuton"rreth"vlerave"dhe"vendit"që"

zë"Bodleri"në"historinë"e"letërsisë;"

Fjalë#kyç:#

Artist,"

E"bukura,"

Mjeshtër,"

Liri"absolute,"

Symbolist."

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"
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kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Diskutim#i#drejtuar,#bashkëbisedim,#lexim#I#drejtuar,#tabela#grafike,#pyetjeepërgjigje.#

"

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Diskutim"i"drejtuar"

! Në"fillim"të"kësaj"ore"mësimi,"nëpërmjet"diskutimit"të"drejtuar"kontrollojmë"punën"e"pavarur"të"

nxënësve"që"kemi"dhënë"orën"e"kaluar."Diskutojmë"mbi"vlerat"dhe"karakteristikat"që"mbart"

krijimtaria"e"Sharl"Bodlerit,"duke"ilustruar"punën"me"informacionet"plotësuese"të"vjela"nga"

interneti."

Ndërtimi#i#njohurive:#Bashkëbisedim,"diskutim"I"drejtuar,"lexim"I"drejtuar,"pyetjehpërgjije"

! Në"këtë"fazë"të"orës"së"mësimit"ndërtojmë"njohuritë"e"reja"nëpërmjet"Pemës"së"mendimeve"

• Si"e"njihni"Bodlerin?"

• A"njihni"emra"të"tjerë?"(Pol"Verlen,"Edgar"Allan"Poé)"

! Përmes"metodës"pema"e"mendimeve"evidentojmë"krijimtarinë"e"Bodlerit"(mësuesi/hja"bashkë"

me"nxënësit)":"

• Lindi"në"1821"në"Paris."

• I"ati"mori"pjesë"në"Revolucionin"Francez"dhe"u"bë"senator"në"kohën"e"Napoleonit."

• Jetoi"si"Bohem."

• Udhëtoi"me"anije,"gjë"që"I"la"mbresa"shumë"të"fuqishme,"që"nuk"vonoi"t’I"shprehte"në"

poezitë"me"brendi"ekzotike."

• Krijoi"vargje"me"kumbim"të"mistershëm"e"muzikalitet"mahnitës."

• 27"vjeç"mori"pjesë"në"Revolucionin"e"Shkurtit"të"vitit"1848."

• Revolucioni"e"tërhoqi"me"prirjen"e"thyerjes"së"normave."

• Nisi"të"shkruajë"kur"ishte"17"vjeç."

• Shkruan"me"adhurim"për"të"bukurën."

• Qëndrim"jo"I"zakonshëm"ndaj"seksit"femër."

• I"këndon"kultit"të"kundërnatyrës."

• Vdiq"në"Paris"më"31"Gusht"1897."

"

! Në"vazhdim"mësuesi/hja"thekson"veçori"dalluese"të"Bodlerit."

"
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Bodëleri hyri në letërsinë franceze dhe botërore si personalitet me jetë specifike, ekstravagante, e 
me krijim poetik të pazakontë. 

#

#

Në veprën e Bodlerit gjeti shprehje pikëllimi i përgjithshëm njerëzor për fundin tragjik 
të njeriut, si dhe vizioni mistik i gjithësisë. 

#

! Në"vazhdim,"përmes"leximit"të"drejtuar"nxënësit"evidentojnë"krijimtarinë"e"autorit:"

• “Lulet"e"së"Keqes”"

• “Kuriozitete"Ekzotike”"

• “Poemat"e"vogla"në"Prozë”"

• “Ditari"intim”"

• “Zemra"Lakuriq”"

Përforcimi:##Bashkëbisedim"

! Në"këtë"fazë"të"orës"së"mësimit,"mësuesi/ja"së"bashku"me"nxënësit"komentojnë"thënien":#
 

 
 
 
“Nuk e dini se me sa kënaqësi ua lexoj të tjerëve, 
poetëve, vargjet tuaja vërtet të mrekullueshme, 
që ende nuk çmohen sa duhet dhe gjykohen me 
mendjelehtësi”. 
   -Alfred dë Vinji#

#

#

#

Vlerësimi:#"

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi"mësuesi/mësuesja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."Ky"

vlerësim"mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"me"

shkrim"për"detyrat"e"sjella"në"klasë."Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"plotësimin"e"

dosjes"së"tyre."

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#
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Nënvizo"tipare"të"vëllimit"“Lulet"e"së"keqes”"tek"libri"I"nxënësit."Lexo"“Himni"I"Bukurisë”."

"

"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Simbolizmi"

Situata#e#të#nxënit:#

#

Përvetësojnë"veçoritë"e"stilit"të"Bodlerit"dhe"

elementet"e"tekstit"poetik"

Tema"mësimore:"

Analizë"“Lulet"e"së"keqes”"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Kompetenca"e"komunikimit"dhe"të"shprehurit"

2. Kompetenca"e"të"menduarit""

3. Kompetenca"e"të"nxënit"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

"

"

"

"

"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Dallon"elementet"bazë"të"lirikës;"

• Analizon"vargjet"nga"ana"metrike"

• Përcakton"një"nga"tiparet"thelbësore"

të"vëllimit"“Lulet"e"së"keqes”"

Fjalë#kyç:"

Simbolizmi,"

Lulet,"

Satanai,"

Bodler,"

Lule"djallëzore."

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"

Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Metoda#e#bashkëbisedimit,#organiziues#grafik,#lexim#i#drejtuar,#pema#e#mendjes,#harta#e#

koncepteve,#diagram,##tabelë.#

"

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Bashkëbisedim,"diskutim"I"drejtuar"
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! Në"fillim"të"orës"së"mësimit"nxënësit"diksutojnë"detyrën"e"shtëpisë."Dy"prej"tyrei""lexojnë"ato"

! Cili"është"simboli"I"të"bukurës?"

! Cili"është"simboli"I"së"keqes?"

Ndërtimi#I#njohurive:#Lexim"me"kodim"I"tekstit,"harta"e"koncepteve"

! Në"këtë"fazë"të"orës"së"mësimit"mësuesi/hja"përmes"metodës"lexim"me"kodim"teksti"nënvizon"

veçori"stili"të"Bodlerit:"

! Një"nxënës"shkruan"në"tabelë"hartën"e"koncepteve"të"ndërtuar"me"veçoritë"e"stilit"

VEÇORI#STILI#

#

#

#

#

! Mësuesi/hja"thekson"konceptet"filozofike"të"Bodlerit"

#

#

! Struktura:##

h “Lulet#e#së#keqes”#është#menduar#si#përmbledhje#poezish#lirike,#brenda#të#cilës#

përmbahen#disa#cikle#

h Ndër#ciklet#më#të#rëndësishme#po#përmendim#poezitë#kushtuar#Parisit#(Parisin##

e#quan#kryeqytetin#e#ankthit#e#të#pikëllimit,#të#spitaleve#e#të#bodrumeve,#të#

shtëpive#publike#e#të#burgjeve,#me#ironi#e#quan#“simbol#të#modernes”.#

h Në#ciklin#e#poezive#kushtuar#idealit#spikat#dualizmi#Zoti#–#Satanai#të#strehuar#

brenda#njeriut,#Zoti#atë#e#ngre#lart,#kurse#Satanai#e#gremis#poshtë,#“e#kafshëron”#

(Bodler).#

###################

Përforcimi:##Diskutim"i"drejtuar"

" Çfarë"përfaqëson"për"ju"morali?"

" A"do"të"donit"të"bënit"jetën"e"bohemit?"

" Për"çfarë"morali"flet"Bodler"tek"“Lulet"e"së"keqes”?"

! E"Bukura"dhe"e"Përbuzura"i"kundërvihen"njërahtjetrës;"

! Gjendja"e"mërzisë"dhe"e"trishtimit"që"nuk"i"shqitet"asnjë"çast;"

! Është"shkruar"në"vetën"e"parë;"

! Poeti"sfidon"“modernen”,"“Botë"e"ndërtuar"keq”"me"moral"të"shtirë"me"thelb"

antinjerëzor;"

! Shpreh"mospranim"të"të"pranuarës"shkon"në"rebelim"të"hapur;"

"

Lulja"e"Bodlerit"është"lule"simbolike"që"synon"poezinë"më"të"lartë."

“Dua"të"provojë"se"kërkuesit"e"parajsës"e"përgatisin"me"duart"e"tyre"ferrin”"
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#

Vlerësimi:##

Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"diagnostikues,"me"qëllim"identifikimin"e"

njohurive"paraprake,"interesave"apo"aftësive"që"kanë"nxënësit"në"lidhje"me"tematikën"e"trajtuar"gjatë"

mësimit."Për"disa"nxënës,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"blerësim"të"vazhduar"me"gojë,"duke"bërë"edhe"

shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur#

Ese:"“Realiteti#i#vërtetë#ekziston#veç#në#ëndërr”e#Bodler.#

Argumentoni"duke"u"mbështetur"tek"poezia"e"tij."

"

"

Fusha:"Gjuhët"dhe"

komunikimi"

Lënda:"Letërsi" Shkalla:"V" Klasa:#XI"

Tematika:""

Simbolizmi"

Situata#e#të#nxënit:#

#

Nxënësi"zbulon"kënaqësinë"e"të"lexuarit"dhe"bëhet"I"

vetëdijshëm"për"shumllojshmërinë"e"perceptimit"të"

botës,"duke"e"vlerësuar"letërsinë"sim"jet"kyç"për"të"

pasuruar"botën"emocionale,për"të"zhvilluar"

imagjinatën"dhe"të"menduarit"kritik."

Tema"mësimore:"

Koment"Letrar"“Lulet"e"së"Keqes”"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#kyç:"

1. Zbërthen"teknikat"letrare"të"përdorura"në"vepër"

2. Interpreton"fragmente"letrare"

3. Gjykon"mbi"vlerat"estetike"të"gjuhës"letrare"

4. Kompetenca"personale"

5. Kompetenca"qytetare"

6. Kompetenca"digjitale"

Rezultatet#e#të#nxënit#sipas#kompetencave#

në#varësi#të#temës#mësimore:"

Nxënësi/hja:"

• Zgjeron"njohuritë"mbi"ndërtimin"e"

vargjeve"dhe"strofave;"

• Demonstron"shkathtësitë"e"fituara"

gjatë"komentit"të"poezisë;"

Fjalë#kyç:#

"

Bukuri,"

Dashuri,"

Mirësi,"

Botë"shpirtërore,"

Antitezë,"

Paralelizëm."

Burimet:"

Teksti"I"letërsisë"XI,"enciklopedi,"foto,"

kompjuter,"tabelë,"mjete"mësimore,"etj."

Lidhja#me#fushat#e#tjera:#

Gjuhë"shqipe,"arte,"histori,"TIK,"gjuhë"e"huaj"
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Metodologjia#dhe#veprimtaritë#e#nxënësve#

#

Bashkëbisedim,#Lexim#I#drejtuar,#punë#në#grup,#ditari#dyetre#pjesësh,diskutim#

ORGANIZIMI#I#ORËS#SË#MËSIMIT#

Parashikimi:#Bashkëbisedim"

! Në"fillim"të"kësaj"ore"mësimi"na"duhet"të"njihemi"me"mozaikun"artistic"të"sjellë"nga"nxënësit"

përmes"eseve"në"lidhje"me"perceptimin"e"tyre"mbi"botën"Bodleriane,"veçanërisht"Satanain."

! Mësuesi/hja"mbledh"për"të"vlerësuar"disa"ese"të"nxënësve."

Ndërtimi#i#njohurive:#Lexim"i"drejtuar,"punë"në"grup,"ditari"dyhtri"pjesësh"

! Nxënësit"lexojnë"me"kujdes"pezinë"për"disa"minuta"dhe"në"vazhdim"orientohen"nga"mësuesja"

për"ta"zbërthyer"kuptimisht,"si"dhe"për"të"bërë"interpretimin"e"saj.#

! Me"anë"të"teknikës"së"ditarit"trepjesësh,"mësuesi/hja"realizon"të"kuptuarit"e"poezisë."Jepen"disa"

vargje"dhe"u"lihet"kohë"nxënësve"t’I"komentojnë"ato,"duke"plotësuar"në"tabelë"ditarin"

trepjesësh.#

Vargjet# Komenti#I#nxënësve# Komenti#I#

mësuesit/mësueses#
Ti mban në dritë të syrit zjarr e 
dëborë,"

" Shpaloset kështu koncepti 
bodlerian për Bukurinë. 

" " "

" " "

"#

! Në"vazhdim"të"orës"mësimore"do"të"dallojmë"dhe"zbërthejmë"mjetet"stilistikore"të"përdorura"në"

poezi."Për"të"realizuar"këtë"mund"t’I"ndajmë"nxënësit"në"grupe"me"detyra"të"caktuara"nga"

mësuesi#

Grupi##1.#Detyrat:#

! Vini re antitezat, flisni për funksionin ideoartistk të tyre. 
 

Ilustrimi Antiteza Funksioni 
Bukuri - Përbindësh   
   
 
Grupi#2.Detyrat:##

! Komentoni sa më gjerë paralelizmin ndërmjet dashurisë dhe verës.#

Ilustrimi# Paralelizmi# Funksioni#

" " "

" " "
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Përforcimi:##Diskutim"

! Mësuesi/hja"së"bashku"me"nxënësit"komentojnë"thënien:"

“Origjinaliteti  i  sti l it  tuaj rrjedh nga konceptimi.  Fjala gati sa nuk thyhet nga pesha 
e idesë.  Më pëlqen sidomos ashpërsia juaj ,  me ato delikatesa gjuhësore që e nxjerrin 
më në pah. . .  Si përfundim, ajo çka më bën për vete në librin tuaj ,  është sundimi 
gjithkund i artit”.  

-Gustav Flober 
""

Vlerësimi:##Përgjatë"kësaj"ore"mësimi,"mësuesi/ja"mund"të"bëjë"një"vlerësim"të"vazhdueshëm"me"gojë."

Ky"vlerësim"mund"të"shoqërohet"me"shënime"specifike"për"nivelet"e"të"nxënit,"disa"nxënës"vlerësohen"

me"shkrim"për"detyrat"e"sjella"në"klasë."Nxënësit"nxiten"për"të"realizuar"punë"cilësore"me"qëllim"

plotësimin"e"dosjes"së"tyre."

"

Detyra#dhe#punë#e#pavarur"

! Lexo"pezinë"“Asaj"që"shkoi”. 
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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