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Qëllimi është që ta paraqes faktin se në të kaluarën studiuesit e ndryshëm janë përqendruar në 

përvetesimin e gramatikës së gjuhëve të huaja e më pak rendësi iu është kushtuar përvetesimit të 

fjalorit të gjuhës edhepse përvetësimi i fjalorit është shumë i rëndësishëm në gjuhë. Studimet a para në 

këtë fushë janë bërë në dy dekadat e fundit. 

 Veç e veç janë trajtuar faktorët që ndikojnë në përvetesimine gjuhës së huaj që sipas Dörnyei 

and Skehan (2005) ata jane: dhuntia, motivimi, mosha, mënyrat e të mësuarit, strategjitë e të mësuarit 

dhe gjinia. Janë cituar autorë të ndryshëm dhe janë paraqitur mendime të ndryshme se cili prej këtyre 

faktorëve ndikon më së shumti në përvetësimin e gjuhës së huaj.  

 Pastaj vijon rëndësia dhe qëllimi kryesor i punimit. Vendimtare është që të zbulohen strategjitë 

e përvetësimit të fjalorit tek studentët e UEJL-së si dhe cfarë strategji përdotin studentet dhe cfarë 

strategji përdorin studentët për t’i përvetësuar fjalët e panjohura në gjuhën e huaj.  

 Leksikoni mental ka te bëjë me një grup të fjalëve që mbahen në një mënyrë në mendjen e një 

personi. Dallohen dy lloj memorjesh, ajo kohëshkurtë dhe kohëgjatë që luajnë një rol me rëndësi në 

përvetësimin e fjalorit. Pra, memoria kohë shkurtër i mban informatat për disa minuta ndërsa ajo a gjata 

për gjatë kohë nëse përsëriten shpesh.  

 Poashtu këtu paraqiten edhe aspektet se cka do të thënë njohja e një fjale në gjuhën e huaj. 

Sipas Nation (2002), ta dish një fjalë në gjuhën e huaj do te thotë: të dish formën, ta dish ta shqiptosh 

saktë me akcentin e saj, ta shkruash saktë, të jesh i njohur me synonimin dhe te dish ta përdorish 

saktësisht në fjali. 


