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Seanca plenare: 9 -11
Drejtues: Valter Memisha, Mimoza Gjokutaj, Tomorr Plangarica, Enkeleida Kapia
1. Tomorr PLANGARICA, Prania / Paprania e dijeve, koncepteve e
metodologjive të përftuara në shkencat e ligjërimit në tekstet dhe përvojat e
mësimdhënies së shqipes në shkollë.
2. Mimoza GJOKUTAJ, Çështje të sotme të mësimit të gjuhës shqipe në shkollë
3. Rami MEMUSHAJ, Paraqitje lineare apo me rrathë koncentrikë e njohurive në
programet e gjuhës të arsimit parauniversitar
4. Artur LAMA, Rreth disa këndvështrimeve për mësimdhënien dhe përvetësimin
e gjuhës shqipe në shkollë
5. Enkeleida KAPIA, Anila PAPARISTO, Vlerësimi i programeve të formimit të
mësuesve të gjuhës dhe të letërsisë
6. Adelina ÇERPJA, Përndarja e njohurive gjuhësore në programin integral të
lëndës “Gjuhë shqipe” në arsimin bazë
7. Kujtim M. SHALA (Prishtinë), Mësimi i letërsisë
8. Berton SULEJMANI (Tetovë), Programi i sotëm studimor i Katedrës së gjuhës
shqipe dhe të letërsisë të Universitetit të Tetovës për formimin e kuadrit
parauniversitar
9. Erida KOLECI (Tiranë), Sfidat e institucioneve arsimore për kualifikimin e
mësuesve të gjuhës shqipe dhe të letërsisë
10. Lili SULA (Tiranë), Letërsia “jashtë” teksteve shkollore
Pushim kafeje: 1115 - 1130

A. Seksioni i Gjuhësisë
Seanca I 1130-1315
Drejtues: Adelina Çerpja, Rami Memushaj, Shkëlqim Millaku
1. Shkëlqim MILLAKU (Prizren), Roli dhe përmbajtja e sistemit gjuhësor në
“Kurrikulat” e gjuhës shqipe dhe të letërsisë (klasa 1, 3, 6 dhe 10)
2. Anila ÇEPANI, Çështje dhe propozime për lëndën e gjuhës shqipe në zbatim të
nismës “Tri lëndë në gjashtë orë”
3. Leonard DAUTI, Paraqitja e zgjedhimit të foljeve në formën e gjedheve
eptimore
4. Nexhip MËRKURI (Vlorë), Neurolinguistika dhe dija digjitale për tekstet e
gjuhës shqipe
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5. Rafaela MARTETA, Vështrime mbi rubrikën “Diskutime”, “Diskutoni” në disa

tekste “Gjuha Shqipe”. Prirje për orientimin e nxënësve në vend të nxitjes së
mendimit kritik
6. Idriz METANI (Tiranë), Rimarrja e njohurive nga fusha e leksikologjisë dhe e
semantikës në tekstet e sotme të gjuhës shqipe të arsimit parauniversitar
7. Lura TURHANI (KOBURJA) (Elbasan), Dukuri të shpjegimit shkencor të
termave të gjuhësisë në tekstet e arsimit parauniversitar
8. Tefë TOPALLI, Jolanda BIBAJ (Shkodër), Përcaktorët e shprehur me mbiemra
+ përemra, emra, ndajfolje dhe trajtimi i tyre në botime të ndryshme të lëndës së
gjuhës shqipe, në arsimin parauniversitar
Diskutime
Katering 1315-1345
Seanca II: 1345-1515
Drejtues: Artur Lama, Anila Çepani, Berton Sulejmani
1. Aurela BASHA, Rezarta XHAFERRI (Elbasan), Çështje të përzgjedhjes dhe
përshtatjes së teksteve ilustruese në lëndën e gjuhës shqipe (arsimi
parauniversitar)
2. Flora KOLECI (Tiranë), Nevoja për rikonceptimin e lidhjeve dhe të analizës
sintaksore në tekstet shkollore
3. Albana DEDA (NDOJA) (Tiranë), Mbi problematikat e shumta që hasen në
tekstet parauniversitare në nivelin e analizës gramatikore dhe stilistike
4. Rozana RUSHITI (Tiranë), Trajtimi i koncepteve sintaksore në programet dhe
në tekstet e arsimit parauniversitar
5. Meleq SHOPI, Denis HIMÇI, Rakela LUNIKU (Elbasan), Formimi gjuhësor i
nxënësve dhe përdorimi i shqipes standarde në tekstet e gjuhës shqipe të arsimit
parauniversitar
6. Resul TELHAJ (Elbasan), Disa sugjerime për trajtimin e tipave kumtuesorë të
fjalive në tekstet e gjuhës shqipe
7. Natasha POROÇANI (Tiranë), Çështje të lidhjes së gjuhës me letërsinë në
kurrikulat e Arsimit të Mesëm të Lartë
8. Majlinda BUSHAJ (Shkodër), Norma letrare dhe kultura e gjuhës në tekstet
mësimore
Diskutime
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2. Asllan HAMITI, Ajten QAMILI (Shkup), Programi mësimor i gjuhës shqipe në

B. Seksioni i Letërsisë

Seanca I 1130-1315
Drejtues: Lili Sula, Kujtim Shala, Kastriot Gjika
1. Merita SAUKU-BRUCI, Autorë dhe letërsi arbëreshe në programet e arsimit
parauniversitar: probleme dhe propozime
2. Ismet OSMANI (Shkup), Gjuha dhe stili në tekstet e gjuhës dhe të letërsisë
shqiptare në shkollat e Republikës së Maqedonisë së Veriut
3. Kastriot GJIKA (Tiranë), Strategji të mësimdhënies së letërsisë në arsimin
parauniversitar
4. Evalda PACI, Prirje të studimit të teksteve dhe autorëve të letërsisë në botime
shkollore shqiptare të gjysmës së parë të shekullit të kaluar
5. Edona JAHIU (Prishtinë), Disa diferenca dhe ngjashmëri mes gjuhësisë dhe
letërsisë
6. Eleni KARAMITRI (Shkodër), Letërsia e Diasporës ende e pastudiuar: Për
konceptim më bashkëkohor në programet dhe tekstet e letërsisë
Diskutime
Katering 1315-1345
Seanca II: 1345-1515
Drejtues: Merita Bruci, Eleni Karamitri, Evalda Paci
1. Albanë MEHMETAJ (Prishtinë), Mësimi i letërsisë së vjetër shqipe: koncepte
dhe metoda
2. Migena KAPLLANI (Elbasan), Unifikimi dhe zhvillimi i koncepteve të tekstit
joletrar në librat e gjuhës shqipe 6 – 12, mbështetur në kompetencat e fushës
dhe kompetencat kyçe
3. Valbona KALO, Adela TURHANI (Elbasan), Konceptet bashkëkohore në
programet dhe tekstet e gjuhës dhe të letërsisë në shkollë
4. Yllka R. IMERI (Prizren), Komunikimi përmes teksteve letrare dhe joletrare
5. Muharrem GASHI (Prizren), Gjuha e shkrimit në tekstet e gjuhës shqipe dhe të
letërsisë në sistemin parauniversitar
6. Aishe SULA, Denisa PANXHI (Tiranë), Studim mbi reflektimin e çështjeve të gjuhës
shqipe dhe të letërsisë te nxënësit e shkollave të mesme në Qarkun e Elbasanit
Diskutime

C. Seksioni i Didaktikës
Seanca I 1130-1315
Drejtues: Erida Koleci, Ardjana Braja, Antoneta Ramaj
1. Antoneta RAMAJ (Tiranë), Kurrikula e gjuhës shqipe dhe mësuesi
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arsimin fillor për nxënësit e bashkësive të tjera etnike në Republikën e
Maqedonisë së Veriut
3. Feime LLAPASHTICA LIPSCOMB (Prishtinë), Kurrikula e bazuar në
Kompetenca - Gjuhë shqipe dhe Letërsi
4. Irida HOTI (Shkodër), Tekstet e gjuhës shqipe dhe përdorimi i gjuhës
5. Ardjana BRAJA, Hasim BRAJA (Elbasan), Përzgjedhja e teksteve për mësimin
e gjuhës duke u nisur nga përvoja europiane
6. Jehona KRASNIQI-MORINA (Prishtinë), Përshtatja e teksteve shkollore hap
pas hapi me ndryshimet e shpeshta të kurrikulës
7. Evis VASILI (Tiranë), Fjalori politik në tekstet shkollore – Roli dhe rëndësia e
teksteve politike në mësim
8. Farketa DIBRA-ZEQIRI (Shkup), Tekstet shkollore të gjuhës shqipe dhe
letërsisë në arsimin parauniversitar në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Diskutime
Katering 1315-1345
Seanca II: 1345-1515
Drejtues: Rafaela Marteta, Leonard Dauti, Irida Hoti
1. Jonida CUNGU, Laureta MISIRI (Elbasan), Kompetenca gjuhësore si nevojë
për përfshirje në kualifikimin profesional
2. Jorina KRYEZIU (SHKRETA) (Tiranë), Mbi projektet kurrikulare lëndore e të
integruara në tekstet gjuha shqipe dhe letërsia në AMU
3. Melihate ZEQIRI (Prishtinë), Tekstet shkollore të gjuhës dhe të letërsisë në
Kosovë
4. Zana PREKAZI (Prishtinë), Temat e njësive mësimore në tekstet shkollore të
gjuhës shqipe 6-9
5. Manjola ZAÇELLARI (Durrës), Rëndësia e praktikës mësimore në programet e
formimit të mësuesve të gjuhës dhe letërsisë/ Rasti i Universitetit të Durrësit
6. Marsela NENI (HAXHIMUSAI) (Tiranë), Probleme të zhvillimit të
kompetencave të lëndës së gjuhës në hartimin e tekstit shkollor dhe
mësimnxënien në klasë
7. Valbona KALEMI (Elbasan), Lënda e gjuhës shqipe dhe e letërsisë në
kurrikulën e re në arsimin parauniversitar, risi dhe pritshmëri (periudha para
dhe pas 2016)
Diskutime
Mbyllja e punimeve: 1515-1530
Përfundime nga Tomorr Plangarica
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