FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DHE SHKENCAVE
HUMANE
Konferenca I Ndërkombëtare
“Probleme të didaktikës në shkencat humane”
6-7 nëntor 2015
Në datat 6-7 nëntor 2015 u mbajt në ambientet e Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe
Shkencave Humane, Konferenca e parë Ndërkombëtare me temë: “Probleme të didaktikës në
shkencat humane”, organizuar nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane,
Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, në bashkëpunim me, Fakultetin e Shkencave Sociale,
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Filozofisë, Departamenti i Sociologjisë, Universiteti “Hasan
Prishtina”, Prishtinë dhe Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti “Fehmi Agani”, Gjakovë.
Konferenca filloi punimet ditën e premte, ora 1600 me seancën plenare, ku morën pjesë
personalitete të botës akademike, pedagogë, mësues, studiues të rinj, studentë, etj.
Seanca plenare u çel me fjalën e hapjes së Dekanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe
Shkencave Humane, Prof. dr. Gjergji Pendavinji.
Gjithashtu, konferencën e përshëndetën: Rektori i Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë, Prof.as.dr
Gjergji Mero; Prof. dr. Ismail Hasani, Rektor i Kolegjit Universitar Humanistika, Prishtinë dhe
Prof. dr. Theodhori Karaj, Dekan i FSHS- së, Universiteti i Tiranës.

Referati i seancës plenare me temë: “Profile metodike të mësimdhënies së tekstit Sociologjia”, u
mbajt nga Prof. dr. Zyhdi Dervishi.
Në ditën e dytë të Konferencës u prezantuan punimet në pesë sesione paralele:
Sesioni i Filozofisë, Sesioni i Sociologjisë, Sesioni i Psiko-Pedagogjisë, Sesioni i Gjuhësisë dhe
Sesioni i Kujdesit Infermieror. Në këto sesione u paraqitën 54 kumtesa me kontributin e 85
autorëve, pjesëmarrës nga universitete të vendit dhe të rajonit.
Në seancën përmbyllëse të konferencës, u vlerësua angazhimi dhe kontributi i autorëve, të cilët
me punimet e tyre prezantuan rëndësinë e didaktikës së shkencave, si dhe sollën në vëmendje
problematikën që ndeshet në shkollën e ditëve të sotme.
Punimet e prezantuara në këtë konferencë do të botohen në përmbledhjen e konferencës
“Probleme të didaktikës në shkencat humane”.
Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit e konferencës dhe ju mirëpresim në bashkëpunime të tjera!

DIDAKTIKA E SHKENCAVE, KORÇЁ 2015
Konferenca I Ndërkombëtare
“Probleme të didaktikës në shkencat humane”

Programi i Konferencës
E premte, 6 nëntor 2015
Seanca plenare
Salla 220; Ora 1600 - 1730
Ceremonia e hapjes së Konferencës
Fjala e hapjes: Dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe Shkencave
Humane, Prof. dr. Gjergji Pendavinji
Fjalë përshëndetëse:
Rektori i Universitetit “Fan S. Noli” Prof. as.dr Gjergji MERO
Prof. dr. Ismail Hasani, Rektor i Kolegjit Universitar Humanistika, Prishtinë
Përfaqësues të pushtetit vendor

Prof. dr. Theodhori Karaj, Dekan i FSHS- së, Universiteti i Tiranës

Referat: “Profile metodike të mësimdhënies së tekstit “Sociologjia” Prof. dr.
Zyhdi Dervishi
E shtunë, 7 nëntor 2015
Ora 900- 1000
Ora 1000- 1300

Regjistrimi
Prezantimet e kumtesave në 5 sesione paralele

Sesioni i Filozofisë
Salla 220

Moderatorë: Prof. dr. Gjergj Sinani, Prof. dr. Ismail Hasani

1000 Prof. dr. Gjergj Sinani:
një komenti”.

“Metoda e përgatitjes së një komenti dhe hartimi i

1015 Prof. dr. Ismail Hasani: “Zhvendosja e identiteteve në shoqëritë postkonfliktuale”.
1030 Prof. dr. Gjergji Pendavinji, Doc.Robert Stratobërdha: “Refleksion mbi disa
praktika didaktike në të mësuarit e filozofisë”.
1045 Dr. Arben Haxhiymeri: “ Probleme në të mësuarit të disa koncepteve në
filozofinë antike”.
1100 Arben Voci: “Globalizmi, varfëria dhe pabarazia në një botë në ndryshim
sfidat e reja për zhvillim, edukim”.
Pushim kafe (30 minuta)
1130 Eriseld Kalemaj, Dr. Magdalini Vampa: “Makiaveli, padrejtësisht
njëdimensional”.

1145 Valon Leci: “Mbi parimet morale të hartimit të legjislacionit në Republikën e
Kosovës”.
12 00 Arjan Kallço: “Çfarë filozofie duhet mësuar?
1215 Mitjana Profiri: “Feminizmi dhe pedagogjia kritike”.
1230 Suela Ibraimllari, Eriseld Kalemaj: “Filozofia politike dhe “ gros politik” në
përcaktimet niçeane”.
12 40 Kejt Gjermeni: “Probleme didaktike në veprën e John Rawls: një teori për
drejtësi”
1250 Eva Xama: “Domosdoshmëria e orëve të lëndës së filozofisë në shkollat e
mesme shqiptare”.

Sesioni i Sociologjisë
Salla 219
Moderatorë:, Dr. Ardian Gola, Doc. Ardian Matka
1010 Doc. Ardian Matka: “Vlerat morale-fetare, element i rëndësishëm drejt
integrimit evropian”
1015 Zamira Gashi: “Probleme të didaktikës në Shkencat Humane”.
1030 Dr. Ardiana Mali, Dr. Daniela Meçe: “Ndikimi i nivelit arsimor të prindërve
pas divorcit tek sjellja prosociale e fëmijëve”.
1045 Dr. Nadia Rusi: “Perspektiva e metodës klinike në edukimin ligjor”.
1100 Sokol Paja: “Gazeta “Adriatiku” si një mjet i rëndësishëm në propagandën
ateiste të regjimit komunist shqiptar në vitet 1960-1970"
Pushim kafe (30 minuta)
1130 Dr. Daniela Meçe, Dr. Ardiana Mali:

“Kultura dhe depresioni paslindjes”.

1145 Maria Dojçe: “Strategjitë e përmirësimit të të kuptuarit në sociologji
nëpërmjet mekanizmave didaktikë”.
1200 Ina Zallëmi, Suela Ibrahimllari: “Perceptimi i tranzicionit politik dhe
analiza e problemeve të këtij procesi”.
1215 Alket Dino: “Mundësitë për zhvillimin e qëndrueshëm në rajonin e
Korçës”.
1230 Denisa Titili: “Vështrime rreth kategorive konceptuale të Durkheim në
veprën “Rregulla të metodës sociologjike” dhe problemi i dualitetit individshoqëri”.

Sesioni i Psiko-pedagogjisë
Salla 118 Moderatorë: Prof. dr. Theodhori Karaj, Dr. Shemsi Krasniqi
1000 Prof. dr. Theodhori Karaj, Dr. Stela Karaj: “Mësimdhënia me në qëndër
nxënësin në shkencat humane”.
1015 Dr. Shemsi Krasniqi: “Roli i ushtrimit praktik në mësimin e hulumtimit
empirik”.
1030 Prof.as.dr. Fatmir Vadohej, Dr. Mehdi Kroni: “Vlerësimi i metodologjive të
reja të zbatuara në programet parashkollore”.
1045 Dr. Eranda Halluni (Bilali), Edit Lezha: “Refleksione mbi metodat e reja të
mësimdhënies sipas kërkesave të sistemit të Bolonjës”.
1100 Doc. dr. Ambera Duka, Ermira Tati: “Mësimdhënia dhe problematikat e
saj në klasat ku janë të përfshirë edhe nxënësit me nevoja të veçanta”.

Pushim kafe (30 minuta)
1130 Doc. dr. Donika Dardha, Doc. Mariela Burda: “ Kuptimi i vështirësive në të
nxënë dhe rëndësia e përcaktimit të tyre”.
1145 Anisa Hyka: “Zhvillimi i shprehive vizuale- përparësi didaktike dhe
psikologjike”.
1200 Izabela Saraçi: “Mësimdhënia ndërvepruese midis mësuesve dhe nxënësve
(Rëndësia dhe vështirësitë e zbatimit të saj gjatë procesit mësimor.)”
1210 Arjan Kamburi & Ilirjana Nase: “ Eksperienca profesionale e mësuesve dhe
qëndrimet e tyre drejt arsimit gjithëpërfshirës”.
1220 Arbona Xhemajli: “Përparësitë e mësimdhënies interaktive në moshën e
hershme shkollore”.
1230 Edlira Titini, Dr. Svjetllana Titini: “Mësimdhënia e lëndëve të shkencave

politike në fakultetin e edukimit”
1240 Viola Dolani: “Ndikimi i strategjive psikosociale në klimën pozitive të
procesit të të nxënit”.
1250 Dr. Magdalini Vampa: “Disa çështje të teorisë së transpozimit didaktik në
shkencat sociale”.
Sesioni i Gjuhësisë
Salla 221 Moderatorë: Prof. as. dr. Bexhet Gaxhiqi, Dr.Shpresa Dorda
1000 Doc. dr. Arjan Shumeli , Doc.dr. Luljeta Mine: “Rruga morfologjike si një
nga rrugët më cilësore në formimin e terminologjisë së agromekanikës në shqipe
dhe anglishte”.
1015 Prof. as. dr. Bexhet Gaxhiqi:
efektiv të mësimit të diferencuar”.

“Modalitete e strategji të organizimit

1030 Dr. Marsela Turku: “Mësimi i gjuhës së huaj përmes teknologjisë: Sfida e së
ardhmes”.

1045 Dr. Eva Papamihali: “Familjarizimi me terminologjine e fushave te
ndryshme te teknikes e shkences perben nje moment kyç ne formimin
studentor.(Ilustruar nëpërmjet rastit të terminologjisë së Urbanistikës)”.
1100 Dr. Jolanda Lila: “Leximi ideologjik i letërsisë në tekstet shkollore
shqiptare”.
Pushim kafe (30 minuta)
1130 Esmeralda Sherko: “Lokucionet parafjalore në shqipe dhe anglishte”.
1145 Doc.dr. Luljeta Mine , Doc. dr.Arjan Shumeli: “Identifikimi i terminologjisë
së pylltarisë, kusht për hartimin e fjalorëve terminologjikë”.
1200 Dr.Shpresa Dorda. Doc. dr. Zarije Nuredini, Dr. Sidorela Doli Kryeziu:
“Punimet e studentëve dhe puna e tyre e mirëfilltë kërkimore – shkencore”.
1215 Elona Ziu: “Përmirësimi i aftësisve gjuhësore të gjuhës angleze nëpërmjet
tregimit nga nxënësit e shkollës 9-vjecare”.
Sesioni i Kujdesit Infermieror
Salla 119

Moderatorë: Dr. Elda Panariti (Nuni), Dr. Gjergji Gjata

1000 Dr.Gjergji Gjata, Dr. Eda Stasa: “Ndikimi i CMV në shtatzani dhe tek i
porsalinduri”.
1015 Blendi Baze, Anxhela Frashëri: “Diabeti melitus dhe hipertensioni arterial
(të dhëna statistikore, roli infermier në parandalimin e komplikacioneve)”.
1030 Dr. Zamira Vllaho, Arjeta Xhemali, Bledar Late:
aftësi të kufizuara”.
1045 Ilirjan Koroveshi, Adelina Galica:
të gjirit në qarkun e Korçës”.

“Edukimi i një fëmije me

“Këndvështrim imazherik i kancerit

1100 Dr. Elda Panariti (Nuni), Dr. Gjergji Gjata: “Tiparet bazë të komunikimit
joverbal në trajtimin e fëmijëvë autikë”.
Pushim kafe (30 minuta)
1130 Elena Drenesku:

“Kanceri i stomakut dhe kujdesi infermjeror”.

1145 Zhinzela Qyli: “ Infeksionet brendaspitalore në spitalin rajonal të Korçës
gjatë vitit 2014”.
1200 Anxhela Frashëri, Blendi Baze: “Profilaksia me antikoagulantë ne
periudhën perioperatore në pacientët që i nënshtrohen kirurgjisë për
prostatektomi”.
1215 Erisa Grabocka, Zhinzela Qyli: “Ndikimi i zhvillimit në fëmijërinë e
hershme për arritjen e nivelit akademik”.
1230 Dr. Eda Stasa, Dr. Elda Panariti (Nuni), Dr. Gjergji Gjata: “Ndryshimi i
kurrikulës infermierore mbi bazën e kompetencave
Ora 1300 Salla 220
Seancë Plenare. Konkluzione; Mbyllja e Konferencës
Prof. dr. Gjergji Pendavinji

