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Lënda ofron njohuri bazike në fushën e edukimit
parashkollor; filozofinë e edukimit parashkollor
tradicional dhe atë të avancuar “me ne qender
fëmija”;njohuri për ligjet e përgjithshme të zhvillimit të
fëmijës paraashkollor dhe kasrakteristikat individuale të
tyre, rëndësinë e edukimit parashkollor për formësimin
e personalitetit dhe fazat e tjera të jetë; qëllimin,
detyrat, objektivat dhe parimet e edukimit
parashkollor;, faktoret e edukimit në moshën
parashkollore, veçanërisht për rolin e familjes –
prindërve për mirërritjen dhe edukimin e
parashkollorëve, funksionin e institucioneve
parashkollore për edukimin dhe socializimin e drejtë të
fëmijëve,rolin e edukatores/ edukatorit në edukimin
dhe zhvillimin e parashkollorit, rolin e fëmijëve
veçanërisht bashkëmoshatarë të përfshirë në
institucioni, rolin e aktivitetetve kurrikulare etj., rolin e
partneritetit midis faktorëve relevant të zhvillimit dhe
edukimit të fëmijës; metodologjinë / parimet, metodat
e mjetet/ e edukimit parashkollor; Strategjitë e edukimit
parashkollor /strategjia tradicionale, strategjia
frebeliane, strategjia montesoriane, strategjia hap pas
hapi, strategjia rexhiane etj./si dhe teoritë e ndryshme
si bazamet i tyre.

Qëllimet e lëndës:
Studentët të kuptojnë konceptet themelore në
fushën e pedagogjise parashkollore, të njohin,
analizojnë dhe reflektojnë për problemet teorike të
pedagogjisë parashkollor, te reflektojne per
procesin dhe problemet aktuale të edukimit
parashkollor që paraqiten në praktikë parashkollore
familjare dhe në institucione parashkollore, të
kuptojnë rolin e partneritetit Brenda faktorëve të
institucionit parashkollor, të institucionit me
familjen dhe me komunitetin, të krahasojnë
edukimin parashkollor nder ne dhe ne vendet e

avansuara, te reflektojnë për strategjitë e ndryshme
të edukimit parashkollorë, për përparësitë dhe
mangësitë e tyre, të reflektojnë për filozofinë
personale për edukimin parashkollor familjar dhe
institucional.
Rezultatet e pritura të nxënies:
- Shpjegojnë konceptet themelore në fushën e
edukimit parashkollor
- Njohin dhe kuptojne procesin e edukimit
parashkollor familjar dhe parashkollor të
institucionalizuar, reflektojnë për filozofinë e
edukimit tradicionale dhe atë të avancuar “me ne
qender femija”;
- Reflektojne per vlerat e edukimit parashkollor
nder ne dhe gjykojne per nevojen e tejkalimit te
qasjeve, pikepamjeve, praktikave te vjetruara;
- Shkathtësohen për partneritet me familjen dhe
komunitetin
- Kanë të formuar një filozofi personale të avancuar
për edukimin parashkollor.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Konsultimet me mësimdhënësin
Ushtrime në teren
Kollokfiume, seminare
Detyra të shtëpi së
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz,
provim final)
Projektet, prezentimet ,etj

Orë
2
1
5
2

Ditë / javë
15/javë
15/javë
5 ditë
2

Gjithësej
30
15
25
4

6
1
2

3
13
15

18
13
30

5
4

3
3

15
12

1

14

14

Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:

Metodat e vlerësimit:

150

Ligjerata, diskutime, punë në grupe, punë në cifte, punë
individuale, metoda ndërvepruese të mësimdhënies
Pjesëmarrja në mësim
Angazhimet / detyrat
Prezentimet nga hulumtimi
Vlerësimi i parë

10%
10%
10%
30%

Vlerësimi i dytë final
40%
Vlerësimi përmbledhës realizohet sipas afateve
të provimeve (vlerësimi maksimal deri 60 %)
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Java e parë:
Njohja me Syllabusin dhe porceduart e tjera të
organizmit të mësimit
Java e dytë:

Nocionet bazë (Edukim, Zhvillim, Mosha
parashkollore)– analiza e tyre

Java e tretë:

Filozofia tradicionale dhe filozofia “me në qendër
fëmija”

Java e katërt:

Rëndësia, qëllimi, detyrat dhe objektivat e edukimit
parashkollor.

Java e pestë:

Funksioni pedagogjik i familjes - prindërve në
edukimin e fëmijëve të moshës parashkollore

Java e gjashtë:

Funksioni pedagogjik i institucionit parashkollor në
edukimin e fëmijëve

- Java e shtatë:

Roli i Edukatores /edukatori në edukimin e
fëmijëve parashkollor,

- Java e nëntë

Rëndësia e fëmijëve të grupit dhe të institucionit
/bashkëmoshatarët dhe fëmijët e grupmoshave të
ndryshme / për edukim, zhvillim e socializim,
Praktikë pedagogjike në Institucion

Java e dhjetë:

Java e njëmbëdhjetë

Java e dymbëdhjetë:

Aktivitetet kurrikulare në institucion dhe në
komunitet
Praktikë pedagogjike në Institucion
Strategjia tradicionale e edukimit parashkollor dhe
hap pas hapi
/krahasimi/
Staregjia montesoriane dhe frebeliane e edukimit
parashkollor /krahasimi/

Java e trembëdhjetë
Strategjia rexhiane e edukimit parashkollor
java e katërmbëdhjetë:

Format e partneritetit të institucionit parashkollor
me familjen dhe komunitetin,

Java e pesëmëdhjetë

Njohuritë në veprimNë kampus,studentët debatojnë për
vëzhgimet dhe eksperiencat gjatë praktikës dhe për
filozofinë personale të tyre

