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NJ O F T I M 

 

PROPOZIM  TEMAT PER PUNIMIN E DIPLOMES 

 

Të nderuar studentë,  

 

Në vazhdim janë paraqitur propozim temat për punimin e diplomës. 

 

• Ju duhet të përcaktoni temën dhe mësimdhënësin që do të mentorojë  punimin tuaj të 

diplomës, deri në datën 12 Prill.  

 

• Në marrëveshje me mësimdhënësit e lëndëve,  ju mund të propozoni edhe tema të diplomës 

të cilat nuk janë në regjistrin e temave të shpallura. 

 

• Në periudhën  15 – 19  Prill,  në bashkëpunim me mësimdhënësin që keni zgjedhur, do të 

bëni specifikimin e temave tuaja.  

 

• Pasi të keni specifikuar temën, ju duhet të plotësoni formularin e kërkesës për lejimin e 

punimit të diplomes.  Formularin duhet ta merrni tek referentja e fakultetit dhe pas 

plotësimit nga ju dhe nënshkrimit edhe nga mësimdhënësi juaj mentor,  ju duhet ta dorëzoni 

atë, tek shefi i programeve, brenda periudhës 15 prill - 19 prill 2019. 

 

• Ju do të njoftoheni për aprovimin e temave tuaja në periudhën 6-10 maj 2019.  

 

 

 



Mësimdhënësit Temat binare 

 

 

 

 

Prof. Ass. Dr. Merita Shala  

1. Shqyrtim analitik i planeve  në arsimin fillor  

2. Shqyrtim i zbatimit të taksonomive në format e vlerësimit 

në arsimin fillor  

3. Implementimi i edukimit fizik në  edukim parashkollor – 

praktika, perceptime dhe sfida 

4. Strategji të motivimit të nxënësve në lëndët e shkathtësive 

në arsim fillor 

5. Vlerësimi në edukim të hershëm – perceptime dhe praktika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ass. Dr. Mimoza Shahini 

1. Ndikimi i keqperdorimit te mediave sociale medias ne 

modulimin e sjelljes dhe emocioneve tek femijet e moshes 

shkollore 

2. Motivimi  

3. Temperamenti dhe lidhshmeria e tij me variabla te 

ndryshme 

4. Menaxhimi i klases 

5. Inteligjenca emocionale dhe lidhshmeria e tij me variabla 

te ndryshme 

6. Karakteriatikat individuale *(vetbesimi, konfidenca, 

presioni i bashkmoshatareve etj) ndikimi i tyre ne arritjen 

akademike 

7. Marredhenia mesues- prind dhe ndikimi ne arritjet e femiut 

8. Komunikimi mesues nxenes dhe ndikimi i saj ne 

efikasitetin gjuhesor te femijeve 

9. Funksionet ekzekutive dhe arritjet akademike 

10. Frika dhe burimet e saj ne moshen shkollore 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ass. Dr. Eliza Avdiu 

1. Strategjite efektive ne menaxhimin e punes mesimore ne 

grupe 

2. Perparesite e mesimdhenies e integruar 

3. Strategjite e mesimdhenies dhe mesimnxenies me nxenesin 

ne qender 

4. Metodat e diskutimit dhe te nxenit aktiv 

5. Strategjite per permiresimin e disiplines ne klase 

6. Klasa dhe mjedisi fizik si ambiente te nxenies 

7. Sfidat e mesimdhenesve ne klasat me numer te madh te 

nxenesve 

8. Femijet agresiv dhe metodat e mesimdhenies ne arsimin 

fillor 

9. Sfidat e implementimit te arsimit gjitheperfshires ne klasat 

e para 

10. Strategjite e mesimdhenies me femijet me veshtiresi ne te 

nxene 

 



 

 

 

 

Prof. Ass. Dr. Besim Gollopeni  

1. Trekëndëshi i bashkëpunimit shkollë – familje – nxënës   

2. Motivimi në arritjet akademike 

3. Familja dhe edukimi 

4. Edukimi dhe media 

5. Komunikimi ne arsim 

6. Menaxhimi i sjelljes së papërshtatshme në shkollë 

7. Integrimi dhe socializmi 

8. Shkaqet dhe pasojat e manifestimit të dhunës në shkollë 

9. Mirëqenia familjare dhe arritjet akademike të nxënësit 

10. Kategoritë sociale të margjinalizuara dhe edukimi  

  

 

 

 

 

 

Prof. Ass. Dr. Violetë Bardhi 

Zeqiri  

1. Përralla dhe funksioni edukativ 

2. Tipologjia e personazheve në veprën e Mitrush Kutelit 

3. Loja dhe humori në romanin “Lushi si askushi” 

4. Roli i ilustrimit në krijimet për fëmijë 

5. Metodologjia e leximit të poezisë 

6. Edukata e punës në veprën “Dheu është flori” 

7. Raporti i letërsisë me pedagogjinë 

8. Veçoritë stilistike në letërsinë për fëmijë 

9. Këngët e epikës legjendare 

10. Format letrare në letërsinë e bejtexhinjve 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Qerim Selimi  

1. Përdorimi i metodologjive efektive në të mësuarit e 

shkencave të natyrës në klasat e ulëta. 

2. Zbatimi i korikulës  te shkencat e natyrës në shkollat fillore. 

3. Niveli i përdorimit të eksperimentit ne shkencat e natyrës  

në shkollat fillore. 

4. Përceptimi i mësimdhënësve  lidhur më të mësuarit te 

shkencave të natyrës. 

5. Efakti i eksperimenteve ne shkencat e natyrës në lëndën 

njëriu dhe naryra ne shkollat fillore. 

6. Efektet e të mësuarit përmes projekteve në fushen e 

shkencave te natyrës. 

7. Mënyra e motivimit  të femive për njohjen e dukurive 

natyrore. 

8. Përshtatja e  teksteve aktuale të shkencave të natyrës në 

bazë të moshës së fëmivë dhe  kushtet të shkollave. 

9. Modelet shtazore dhe bimore të përdoruara në vlërsimin e 

efektit të ndotjës në qytetin e Mitrovicës. 

10. Koncentrimi i metaleve të renda në tokë, uji dhe ushqim ne 

rrethinen e qytetit të Mirovicës. 

 



 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Izet Zeqiri  

1. Ndikimi i Teknologjise ne punen me nxenesit me demtime 

fizike, intelektuale dhe te shumefishta ne Komunen e 

Mitrovices 

2. Ndikimi i Teknologjise ne punen me nxenesit me demtime: 

ne te pamur, ndegjim dhe te folur ne Komunen e Mitrovices 

3. Perdorimi i TIK-ut ne mesimdhenie ne ciklin e ulte ne 

Komunen e Mitrovices 

4. Influenca e Internetit tek nxenesit e klaseve III-V ne 

Komunen e Mitrovices 

5. Lidhja femije – teknologji dhe edukimi 

6. Influenca e Teknologjise ne Aplikacionet e ndryshme 

Edukatave 

7. Ndikimi pozitiv dhe negative i Teknologjise ne 

mesimnxenie 

 

 

 

 

Prof. Ass. Dr. Edita Bekteshi 

1. Didaktika dhe pedagogjia: rritja e performancës së 

nxënësve 

2. Faktoret qe kontribojne ne mesimnxenie 

3.  Metodat inovative ne mesimdhenie dhe ndikimi i tyre tek 

nxenesit 

4.  Globalizimi dhe ndikimi i procesit  edukativ ne integrimin 

e shoqerise 

5. Lojërat edukative si një mjete qe nxisin të mësuarit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


