
Titulli i lëndës : “Anglisht” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Programi synon që të pasurojë aftësitë e fituara në nivelet e mëparshme si dhe të mbushë 
boshllëqet e krijuara nga vitet e mëparshëm të zhvillimit të anglishtes në të dy ciklet e 
arsimit parauniversitar.  Ai parashikon ushtrime të ndryshme për të ngulitur shprehi të  
dëgjim-kuptimit, në mënyrë që studenti të përvetësojë format e ndryshme gramatikore 
dhe ato të komunikimit me gojë dhe me shkrim në gjuhën angleze, duke u aftësuar 
gjithnjë e më shumë si një përdorues i pavarur i gjuhës angleze.  

Objektivat e 
lendes 

 Të ndjekë pikat kryesore të një diskutimi të shqiptuar qartë. 

 Të ndjekë e kuptojë me pak vështirësi thelbin e  programeve  televizive për tema 
të njohura. 

 Të identifikojë idenë kryesore nga një material i dhënë në gjuhë standarte dhe me 
leksik pak a shumë të pasur. 

 Të përshkruajë me hollësi një ngjarje të vërtetë dhe të shprehë përshtypjet e tij. 

 Të përshkruajë planet, projektet dhe ambiciet e tij. 

 Të kërkojë e japë sqarime në situata të caktuara. 

 Të shkruajë raporte të shkurtra rreth një situate të caktuar, duke parashtruar edhe 
mendimet e tij. 

 Të kërkojë me shkrim informacionin e duhur për shërbime të ndryshme. 

Rezultatet e 
pritshme 

 Të marrë pjesë aktive në biseda të lira në anglisht.  

 Të përvetësoj anglishtes profesionale,  

 Të ngulit tek studenti elementë të kulturës dhe qytetërimit anglo-sakson.  

 Të marr në mënyrë më sistematike nocionet themelore të gramatikës, për të 
vazhduar më tej me njohjen dhe përvetësimin e terminologjisë së përgjithshme të 
komunikimit në situata të ndryshme ligjërimore.  

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 
 Frekuentimi  5% 
 Aktivizimi 5%,                   
 Detyra e  kursit  5% 
 Provim i ndërmjetëm 15 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 

Literatura e 
detyruar 

“Neë Frameëork” Ceri Jones ëith Ben Goldstein 
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PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratore 

1 

Numbers 1-100, days and months, the alphabet (s) 
Subject pronouns and question ëords  (s) 
Ërite a brief note introducing yourself (s) 



2 
Greetings,countries and languages  (s) 
The verb to be and the articles a/an  (s) 
Ërite a ëeb message introductions  (s) 

3 
Family members, jobs and occupations  (s) 
This,these and plural nouns, possessives  (s) 
Ërite a short description of your morning routine (s) 

4 

Places in the toën, rooms and facilities (s) 
there is / there are, have and has got   (s) 
Ërite a short description of an ideal home (s) 

5 

go,like, love + ing , present continuous (s) 
Free time activities, talking about habits (s) 
Describe ëhere you live (s) 

6 
Can for ability, countable and uncountable nouns (s) 
Object for a ëeekend aëay (s) 
Ërite an invitation   (s) 

7 
Physical description, comperative and superlatives (s) 
Irregular past verbs, past simple (s) 
Ërite a story in the past (s) 

8 

Expressions of frequency, numbers and dates (s) 
Contrasting Present simple and Present continuous (s) 
Ërite a short article about a change in lifestyle (s) 

9 

Place in toën, rules, instructions and directions (s) 
Imperatives, modal verb must  (s) 
Describe a location, give directions  (s) 

10 
Celebrations, birthday presents (s) 
Object pronouns, should and shouldn’t (s) 
Ërite a short article describing a festival (s) 

11 
Food, minor illnesses, the ëeather (s) 
Quantifiers, zero conditional : if and ëhen (s) 
Ërite an article about an healthy diet (s) 

12 

Dream destinations  (s) 
Modal verbs : can, must, should, going to (s) 
Describe landscapes,clothes and tourist attractions (s) 

13 

Adventure and achivements (s) 
Tenses revieë (s) 
Describe famous people’s lives (s) 

14 
Fear and phobias  (s) 
Present simple and past simple (s) 
Story description experiences  (s) 

15 
Irregular past participle (s) 
Past tenses (s) 
Ërite a short biography of a personal hero (s) 

Java  DETYRË   KURSI – DETYRIM 

XV Ërite a magazine article about the tourist attractions in Albania. 

 


