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Përmbledhja e shkurtër e lëndës:
Headway intermediate është nivel i avancuar i gjuhës angleze që pason dy nivele paraprake
bazike dhe bazike e lartë. Ky nivel u mundëson studentëve zhvillimin e vokabularit të avancuar
në gjuhën angleze si dhe punën kreative të pavarur në tematika dhe hulumtime të ndryshme.
Duke parasupozuar se studentët posedojnë kompetenca në të gjitha kategoritë gramatikore
(kohët,diatezat, fjalitë e zhdrejta etj) ky nivel u jep hapësirë të mjaftueshme studentëve që të
eksplorojnë tekte dhe inter-tekste, të krahasojnë dhe të analizojnë ato në detaje dhe
këndvështrime të ndryshme. Përveç aspektit gjuhësor ky nivel ofron njohuri te avancuara edhe
kulturore universale.

Qëllimi i lendës
Ky kurs është i përgatitur për studentë apo nxënës të huaj të gjuhës angleze në nivelin e katërt
apo Intermediate me qëllim të përvetësimit dhe zhvillimit të njohurive dhe aftësive të gjuhës
angleze. Studentët përvetësojnë njohuritë e tyre të nivelit më të lartë të strukturave dhe
funksioneve gramatikore (p.sh. llojet e fjalive, kohët gramatikore, diatezën, pjesët e ligjëratës,
radhën e fjalëve në fjali, shprehjen e mundësive, obligimeve, domosdoshmërive, ndalesave,
kritikave; shprehjen e preferencave, ngritjen e supozimeve; kërkimin apo refuzimin e dhënies së

lejes; paraqitjen e ofertës, sugjerimeve, etj.) Ata përvetësojnë fjalorth më të avancuar për
përmbushjen e funksioneve në rolet, temat dhe diskutimet e përmendura më lart.
Rezultatet e pritura të nxënies:

Në fund të këtij kursi studentët pritet të jenë në gjendje që në mënyrë më zotëruese të:
përdorin / kuptojnë shprehjet e avancuara shoqërore;
përdorin / kuptojnë kontekste dhe renditje specifike
japin / kuptojnë mendimet;
japin / kuptojnë kërkesat dhe ofertat;
përdorin / kuptojnë gjuhën që ka të bëjë me udhëtimin;
përdorin / kuptojnë artikuj dhe analiza
përdorin / kuptojnë gjuhën që ka të bëjë me sasinë.
Ndër llojet dhe pjesët e ndryshme të gramatikës, studentët do të hasin për ndihmën e tyre si në
vijim:
Gramatikë: Foljet ndihmëse; Kohët gramatikore; Pyetjet dhe Mohoret; Përgjigjet e Shkurtra;
Koha e Tashme, Koha e tashme e vazhduar dhe diateza pësore; Koha e kryer e thjeshtë, Koha e
kryer e thjeshtë e vazhduar dhe diateza e saj pësore; Foljet modale të obligimit dhe lejimit;
Format e së ardhmes: ‘going to’ dhe ‘will’; Questions ëith ‘like’; Modelet e foljeve; Kushtorja e
parë në të tashmen dhe kushtorja e dytë; Shprehjet kohore; Koha e kryer e vazhduar; Pyetjet
indirekte; Pyetjet me pjesën fundore që kërkojnë konfirmim (tag); Ligjërata e zhdrejtë: fjalitë
pohore; pyetjet, kërkesat/urdhrat.

Metodologjia e mësimdhënies:
Mësimi i anglishtes si gjuhë e huaj për studentët e vitit të tretë zhvillohet përmes ligjëratave,
metodave të drejtpërdrejta, mjeteve audio gjuhësore dhe ndihmesave vizuale, përsëritjes dhe rifrazimit, punës grupore, përdorimit të materialeve dy-gjuhësore, mësimi i gjuhës komunikuese.
Përmbajtja e lëndës:
Java
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Tema

It’s a wonderful
world!

Get happy!

Gramatika

Fjalori

Introduction
Auxiliary verbs;
What’s in a
naming the
word?
tenses; questions
and negatives;
short answers
Present Tenses:
Sport and leisure
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përditshme
Social
expressions

Numbers and
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Telling tales
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Doing the right
thing
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On the move
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I just love it
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The world of
work
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Just imagine
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Relationships

Present Simple,
Continuous and
Passive
Past Tenses: Past Arts and literature
Simple,
Continuous; and
Passive
Modal Verbs (1)
Nationality
– obligation and
words; Country
permission
adjectives
Future forms:
The weather
‘going to’ and
‘will’
Questions with
Describing food,
‘like’; Verb
towns & people;
patterns
Collocations
Mid-Term Exam
Present Perfect:
versus Past
simple; passive
Conditionals:
first, second, time
clauses
Modal verbs (2)

Phrasal verbs;
Literal, Idiomatic
&Separable
Base and strong
adjectives;
modifying
adverbs
Character
adjectives
Compound nouns

dates

Giving opinions

Requests and
offers
Travelling around

Signs and sounds

On the phone

Making
suggestions

Agreeing and
disagreeing
Expressing
quantity

Present Perfect
Continuous:
versus Present
Perfect Simple
Verbs and nous
Informal English
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Tell me about it! Indirect
questions;
that go together;
Questions tags
Idioms
Reported speech: Birth, marriage
Saying sorry
14
Life’s great
statements;
and
death
events!
questions,
requests/comman
ds
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Provimi përfundimtar praktik
Kriteret dhe komponentët e vlerësimit:
12

Obsessions

•

Prezantime gojore individuale dhe në grup

•

Interaksione gojore (përfshirë edhe punë në çifte)

•

Teste me shkrim dhe detyra në kohëzgjatje të ndryshme

•

Ese

•

Dëgjim/Pamje

TEST I: 25%
TEST II: 25%
TEST III: 40%
DETYRA SHTËPIE DHE/APO ME SHKRIM 10%
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