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PËRMBAJTJA: 
 
 

1. Qëllimet e arsimit profesional artistik, dega “Art figurativ”, shkolla e mesme artistike. 

 

2. Profili profesional artistik i nxënësve në përfundim të arsimit, dega “Art figurativ”, 

shkolla e mesme artistike. 

 
i. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional artistik në degën  “Art figurativ”, 

sistemi 4 vjeçar.  
ii. Kompetencat e përgjithshme profesionale artistike të nxënësve në përfundim të arsimit, 

dega “Art figurativ”, sistemi 4 vjeçar.   
iii. Kompetencat  specifike profesionale artistike të nxënësve në përfundim të arsimit,  dega  

“Art figurativ”,  sistemi 4 vjeçar.   
iv. Mundësitë e arsimimit të mëtejshëm  dhe të punësimit në përfundim të arsimit 

profesional artistik, dega  “Art figurativ”, sistemi 4 vjeçar.   
 

3. Plani mësimor, dega “Art figurativ”.  

 

4. Udhëzime për planin mësimor, dega “Art figurativ”, sistemi 4 vjeçar.   

 

5. Udhëzime për proçesin mësimor, dega “Art figurativ”, sistemi 4 vjeçar.   

 

6. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet. 

 

7. Të dhëna për “Dëftesën e Pjekurisë” që përfitohet në përfundim të arsimit profesional 

artistik, dega “Art figurativ”.  

 

8. Programet e përgjithshme të lëndëve: teorike-artistike. 

 

9. Programet e lëndëve: teorike-praktike-artistike. 

 

10. Programet e lëndës së specialitetit.  
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1. QËLLIMET E ARSIMIT PROFESIONAL ARTISTIK NË DEGËN “ART FIGURATIV”,  
SISTEMI 4 VJEÇAR. 
 
Qëllimi kryesor i arsimimit profesional artistik në degën “Art figurativ”, është “Zhvillimi i aftësive 
profesionale artistike për të prezantuar artin në shkollë dhe jashtë saj dhe përgatitja e tyre në aftësimin e 
mëtejshëm arsimor.  
Për të realizuar këtë, dega e artit figurativ, u krijon nxënësve: 

• Mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë. 
• Mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat vizuale dhe  artistike, të bazuara në njohuritë, 

shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin apo vazhdimin e 
mëtejshëm drejt arsimit më të plotë artistik të mëtejshëm. 

• Mbështetje për t’u njohur me rregullat e zhvillimit të Artit figurativ  dhe sigurimit të mjedisit të 
studimit dhe punës në përputhje me standardet bashkëkohore. 

• Mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike tradicionale dhe bashkëkohore, 
që lidhen dhe ndihmojnë zhvillimin  artistik profesional përkatës. 

• Mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, zhvillimin vizual e artistik, intelektual, aftësitë 
sipërmarrëse, si dhe vlerat morale. 

• Mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që do të 
ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme  artistike. 

• Mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës 
në klasë dhe mjedise të tjera artistike. 

• Mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës. 
 
2. PROFILI I NXËNËSVE NË PËRFUNDIM TË ARSIMIT PROFESIONAL ARTISTIK NË 
DEGËN “ART FIGURATIV”, SISTEMI 4 VJEÇAR. 
 
i. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional artistik në degën “Art figurativ”. 
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional artistik në degën  “Art figurativ”, kanë të drejtë të regjistrohen 
të gjithë të rinjtë që: 

• kanë mbaruar arsimin e detyruar 9-vjeçar dhe 
• janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit artistik. 

 
ii. Kompetencat e përgjithshme profesional artistike të nxënësit/ses në përfundim arsimimit në degën 
“Art figurativ”. 
 
Në përfundim të arsimit artistik në degën “Art figurativ”, nxënësitdo të zotërojnë këto kompetenca të 
përgjithshme  artistike kryesore:   

• Të komunikojnë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e 
tyre dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme të artit që studion. 

• Të përdorin burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve 
rreth artit, të nevojshme për zhvillimin e tyre personal dhe artistik. 

• Të nxisin potencialin e tyre të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm rreth artit për zgjidhje të reja 
më efektive dhe më efiçente në punën e tyre. 

• Të angazhohen fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në 
kontekstin artistik, personal dhe shoqëror. 

• Të respektojnë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve 
lokale, rajonale. 
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• Të tregojnë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tyre artistike. 
• Të organizojnë drejt procesin e të nxënit të tyre, duke shfaqur gatishmërinë dhe vullnetin për të 

nxënë gjatë gjithë jetës. 
• Të respektojnë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojnë aktivisht në arritjen e objektivave 

të pranuara. 
• Të vlerësojnë dhe vetvlerësojnë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më 

tej arritjet e tyre.  
 
iii. Kompetencat specifike profesional artistike të nxënësit në përfundim të arsimimit në degën “Art 
figurativ”. 

 
Në përfundim të arsimit artistik në degën  “Art figurativ”, nxënësi/sja do të jetë i/e aftë të ushtrojë 
kompetencat si më poshtë: 

• Të kuptojë elementet estetikë në vepra të ndryshme të artit pamor. 
• Të përdorë në mënyrë profesionale teknikat dhe proceset 2 dhe 3 dimensionale të realizimit 

artistik,  për të shprehur idetë e tij/saj. 
• Të  përdorë në mënyrë profesionale teknikat specifike të specialiteteve për të shprehur idetë e 

tij/saj. 
• Të riprodhojë dhe interpretojë artin që studion dhe krijon, duke pasqyruar njohuritë e gjuhës 

vizuale në punët e tij/saj. 
• Të krijojë duke u mbështetur në njohje profesionale të elementeve e parimeve kompozicionalë të 

artit pamor. 
• Të  zgjedhë me kompetencë profesionale materialet dhe teknikën e duhur në procesin e tij/saj 

krijues në përshtatje me temën dhe idenë. 
• Të përshkruajë procesin e krijimit dhe të realizimit të punës me kompetencë dhe në mënyrë 

profesionale. 
• Të klasifikojë veprat e artit  nëpërmjet: 
   periudhave,  

përmbajtjeve,  
temave,  
stileve,  
metodave,  
teknikave dhe  
materialeve. 

• Të analizojë duke mbajtur një qëndrim estetik vepra të ndryshme arti, sipas karakteristikave dhe 
veçorive të tyre. 

• Të kuptojë rolin e teknologjisë në krijimin e formave të reja shprehëse në artin pamor. 
• Të analizojë, duke interpretuar me kompetencë profesionale problemet artistike të realizimit në 

punën e tij/saj dhe të shokut/shoqes. 
• Të vlerësojë punën e vet dhe të shokut, duke mbajtur një qëndrim profesional. 

 
iv. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimimit në degën “Art 
figurativ”. 
 

Përfundimi me sukses i aftësimit në degën e Artit figurativ, i pajis nxënësit me dëftesën apo diplomën 
e një artisti gjysmë të kualifikuar (ndihmës) në këtë drejtim, me të drejtë për vazhdimin e arsimimit në 
nivelin e mëtejshëm universitar (Akademia e Arteve) në një nga profilet mësimore të drejtimit pikturë dhe 
skulpturë. Po ky kualifikim i jep mundësi nxënësve t’i drejtohen tregut të punës si grafik i mesëm në 
televizione ose studio grafike, ndihmës kostumograf në teatër ose televizion, butaforist në teatrin e 
kukullave, ndihmës në studiot e qeramikës, ndihmës në dekorin e qytetit etj. 
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3. PLANI MËSIMOR PËR DEGËN “ART FIGURATIV” TË SHKOLLËS SË MESME 
ARTISTIKE: SISTEMI 4 VJEÇAR. 
 
DEGA: ART FIGURATIV - SKULPTURË  
Specialiteti: Qeramikë, Gdhendje guri dhe druri 
 

 
 
Nr 

 
 
Lëndët mësimore 

Orët javore/vjetore 

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Klasa 13 

A. Lëndët e kulturës së 
përgjithshme 

14 orë 12  orë 10 orë 9 orë 

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 2 2 3 
2 Gjuhë e huaj 3 2 2 2 
3 Matematikë 1 2 2 2 
4 Fizikë 2 - - - 
5 Kimi 2 - - - 
6 Anatomi dhe fiziologji e njeriut - 2 - - 
 Qytetari 2 - - - 
7 Histori - - - 2 
8 Gjeografi - 2 - - 
9 Ekonomi - - 2 - 
10 Teknologji informimi e 

komunikimi (TIK) 
1 1 1 - 

12 Edukim fizik 1 1 1 - 
B. Lëndët teorike – artistike 1 orë 6 orë 4 orë 2 orë 
1 Histori Arti - 2 2 2 
2 Estetikë  - 2 - - 
3 Anatomi artistike - 2 2 - 
4 Perspektivë 1 - - - 
C Lëndët praktike - artistike 16 orë 14 orë 16 orë 16 orë 
1 Vizatim 8 8 8 8 
2 Pikturë 4 - - - 
3 Skulpturë - 6 8 8 
4 Plastikë 4 - - - 
D Specialitet - 4 orë 6 orë 8 orë 
1 Specialitet - 4 6 8 
 Gjithsej A+ B+C+ D 31 36 36 35 
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DEGA: ART FIGURATIV – PIKTURË 
Specialiteti: Grafikë, Skenografi, Tekstil, Fotografi artistike 
 

 
 
Nr 

 
 
Lëndët mësimore 

Orët javore/vjetore 

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Klasa 13 

A. Lëndët e kulturës së 
përgjithshme 

14 orë 12  orë 10 orë 9 orë 

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 2 2 3 
2 Gjuhë e huaj 3 2 2 2 
3 Matematikë 1 2 2 2 
4 Fizikë 2 - - - 
5 Kimi 2 - - - 
6 Anatomi dhe fiziologji e 

njeriut 
- 2 - - 

7 Qytetari 2 - - - 
8 Histori - - - 2 
9 Gjeografi - 2 - - 
10 Ekonomi - - 2 - 
11 Teknologji informimi e 

komunikimi (TIK) 
1 1 1 - 

12 Edukim fizik 1 1 1  
B. Lëndët teorike – artistike 1 orë 6 orë 4 orë 2 orë 
1 Histori Arti - 2 2 2 
2 Estetikë  - 2 - - 
3 Anatomi artistike - 2 2 - 
4 Perspektivë 1 - - - 
C Lëndët praktike - artistike 16 orë 14 orë 16 orë 16 orë 
1 Vizatim 8 8 8 8 
2 Pikturë 4 6 8 8 
3 Skulpturë - - - - 
4 Plastikë 4 - - - 
D Specialitet - 4 6 8 
1 Specialitet - 4 6 8 
 Gjithsej A+ B+C+D 31 36 36 35 

 
 

4. UDHËZIME PËR PLANIN MËSIMOR 
 

i. Kohëzgjatja e arsimit të mesëm artistik dega “Art figurativ është: 
• 4 vjet për nxënësit që vijnë nga shkollat 9-vjeçare të përgjithshme (fillestarët). 

 
ii. Kohëzgjatja e vitit shkollor për sistemin 4-vjeçar është: 
• Në klasën e 10 viti shkollor ka gjithsej 34 javë mësim. 
• Në klasën e 11 viti shkollor ka gjithsej 34 javë mësim. 
• Në klasën e 12 viti shkollor ka gjithsej 34 javë mësim. 
• Në klasën e 13 viti shkollor ka gjithsej 34 javë mësim. 
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iii. Kurrikuli i arsimit profesional (artistik) në degën “Art figurativ” të shkollës së mesme artistike, 
përbëhet nga 4 grupe elementare kurrikulare. 

• Lëndët e kulturës së përgjithshme të përbashkëta për gjithë specialitetet e sistemit 4 -vjeçar 
(programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MASH). 

• Lëndët teorike-artistike (programet mësimore janë pjesë e këtij kurrikuli). 
• Lëndët praktike-artistike (programet mësimore janë pjesë e këtij kurrikuli) 
• Lëndët e specialitetit (programet mësimore janë pjesë e këtij kurrikuli). 

 
5. UDHËZIME PËR PROCESIN MËSIMOR 
 

Mësuesit e lëndëve teorike artistike dhe të specialitetit duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma 
dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të krijojnë 
tek ta  kompetenca  artistike, të plota dhe të qëndrueshme. 
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të 
marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e 
lëndëve teorike artistike, atyre praktike dhe speciale, shkallën e integrimit të tyre, objektivat konkretë që 
do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë 
planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës. 
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është edhe motivimi i nxënësve. Njohja e 
vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm 
të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit. 
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e specialitetit për të cilën 
ata mësojnë. Parimi i “9 punë dhe një talent” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në 
shkollat artistike. 
Mësuesit duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm aftësitë praktike por edhe 
njohuritë teorike dhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi.  
 
 
6. UDHËZIME PËR VLERËSIMIN DHE PROVIMET 
 
Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike artistike, teorike praktike dhe të specialitetit bëhet 
nga mësuesit me metoda dhe instrumente vlerësimi të përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i 
nxënësve të bëhet me notat 4-10 si gjatë vitit shkollor ashtu edhe në provimet përfundimtare. Në 
përfundim të Shkollës së Mesme Artistike, nxënësi i arsimuar në degën “Art figurativ” në 
sistemin  4-vjeçar, i nënshtrohet provimeve të mëposhtme: 

a. Provimi i formimit artistik. 
b. Provimi i specialitetit. 
c. Provimi i Maturës Shtetërore (Gjuhë shqipe dhe Letërsi, Matematikë). 

 
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave mbi kulturën e 
përgjithshme dhe ato artistike.  
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7. TË DHËNA PËR “DËFTESËN E PJEKURISË” QË  FITOHET NË PËRFUNDIM TË 
ARSIMIT PROFESIONAL ARTISTIK NË DEGËN “ART FIGURATIV”.  
 

Në përfundimin e suksesshëm të shkollës së mesme artistike, shkolla e pajis nxënësin me 
“Dëftesën e Pjekurisë” e cila njihet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të 
miratuar nga MASH, Dëftesa e Pjekurisë përmban: 

a. Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit. 
b. Të dhëna të rezultatet e arritura nga nxënësi: 
• Rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët teorike-artistike, lëndët teorike-praktike-

artistike dhe lënda e specialitetit, për çdo vit shkollor si dhe rezultatet e dy provimeve si 
më sipër. 

• Rezultatet e provimeve të Maturës Shtetërore (Gjuhë shqipe dhe Letërsi, Matematikë). 
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8. Programet e përgjithshme të lëndëve: teorike-artistike. 
 

 
Dega:   ART FIGURATIV 
Specialiteti:   Pikturë dhe skulpturë 
Lënda:  HISTORI E ARTIT SHQIPTAR 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
  

 1. Synimet e lëndës për klasën e 11-të  
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të njohë zhvillimin e artit shqiptar. 
• Të dallojë vepra të ndryshme të artit shqiptar dhe përfaqësuesit e tyre. 
• Të shpjegojë karakteristikat e artit shqiptar në periudha të ndryshme. 
• Të analizojë karakteristikat e artit dhe të veprave shqiptare, duke i krahasuar ato. 
• Të mbajë qëndrim kritik, duke vlerësuar artin shqiptar në periudha të ndryshme kohore. 
• Të kultivojnë shijet artistike, përmes njohjes, krahasimit dhe përzgjedhjes së veprave të artit. 

 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Histori e artit shqiptar”, klasa e 11-të (68 orë)  
 

Tema 1 Arti i periudhës parahistorike 2 orë 
Tema 2 Arti ilir 4 orë 
Tema 3 Arti i qyteteve antike bregdetare 4 orë 
Tema 4 Arti Paleokristian 2 orë 
Tema 5 Arti i arbërve të hershëm 2 orë 
Tema 6 Arti bizantin  6 orë 
Tema 7 Arti pasbizantin i shek. XVI-XIX  6 orë 
Tema 8 Arti popullor: qytetet, arkitektura, artizanati)  4 orë 
Tema 9 Arti i Rilindjes Kombëtare Shqiptare  6 orë 
Tema 10 Arti i periudhës së Pavarësisë  6 orë 
Tema 11 Arti i periudhës pas Çlirimit (pas Luftës së Dytë 

Botërore) 
12 orë 

 Shikim i përgjithshëm: Konkluzione      2 orë 
 Vizita në Muzeun Arkeologjik Tiranë 6 orë 
 Vizita në Muzeun Historik Kombëtar      6 orë 
Gjithsej:   68 orë 

 
 
3. KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 
 
Kjo lëndë kërkon që të japë informacion të pasur përmes materialit të shkruar (teksteve apo leksioneve), 
duke u mbështetur padyshim në mjetet pamore. Programi shtjellohet me rrugë shkencore e në hapësirë 
dhe në kohë, duke zbuluar jo vetëm lidhjet e artit me shoqërinë dhe vartësinë e tyre reciproke, por dhe 
ligjet e brendshme të zhvillimit të artit. Në shërbim të procesit mësimor zhvillohen vizita dhe ekskursione 
në ato vende ku është përqendruar një trashëgimi e pasur historike dhe kulturore-artistike. Gjithashtu, 
materiali bazë për zhvillimin e kësaj lëndë është teksti mësimor i nxënësit ose burime të ndryshme letrare 
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të gjetura përmes internetit apo literaturave të ndryshme. 
 
 
4. VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 
• Njeh shumë saktë zhvillimin e historisë së artit dhe flet rreth tij. 
• Dallon saktë vepra të ndryshme të artit shqiptar dhe krijuesit e tyre. 
• Shpjegon saktë dhe dukshëm karakteristikat e artit shqiptar në periudha 
   të ndryshme. 
• Mban një qëndrim të qartë, duke vlerësuar saktë artin shqiptar në etapa të ndryshme të zhvillimit të 

artit figurativ. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 
• Njeh dhe flet për zhvillimin e historisë së artit shqiptar. 
• Dallon vepra të ndryshme të artit shqiptar. 
• Shpjegon karakteristikat e artit shqiptar në periudha të ndryshme. 
• Mban një qëndrim të qartë, duke vlerësuar saktë artin shqiptar në etapa të ndryshme të zhvillimit të 

artit figurativ. 
 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Njeh mjaftueshëm zhvillimin e historisë së artit shqiptar. 
• Dallon ndonjë vepër të artit shqiptar. 
• Arrin të shpjegojë disa karakteristika të artit shqiptar në periudha të ndryshme. 
• Arrin të mbajë një qëndrim të qartë, duke vlerësuar artin shqiptar në etapa të ndryshme të zhvillimit 

të artit figurativ. 
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Dega:   ART FIGURATIV 
Specialiteti:   Pikturë dhe skulpturë 
Lënda:  HISTORI E ARTIT BOTËROR 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
  
1. Synimet e lëndës për klasën e 12-të  
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

 
• Të njohë zhvillimin e artit botëror dhe përfaqësuesit kryesorë të periudhave të ndryshme. 
• Të dallojë vepra të ndryshme të artit botëror. 
• Të shpjegojnë karakteristikat e artit botëror në periudha të ndryshme. 
• Të mbajë qëndrim kritik, duke vlerësuar artin botëror në periudha të ndryshme kohore. 
• Të kultivojë shijet artistike, përmes njohjes, krahasimit dhe përzgjedhjes së veprave të artit. 

 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Histori e artit botëror”, klasa e 12-të ( 68 orë)  

 
      

Tema 1 Arti i parahistorisë 2 orë 
Tema 2 Arti egjiptian 6 orë 
Tema 3 Arti i Mesopotamisë (asiro-babilonas) 4 orë 
Tema 4 Arti kreto-mikenas (egjean) 2 orë 
Tema 5 Arti i Greqisë antike 10 orë 
Tema 6 Arti etrusk  2 orë 
Tema 7 Arti romak  8 orë 
Tema 8 Arti bizantin  2 orë 
Tema 9 Arti romanik (norman)  2 orë 
Tema 10 Arti gotik  4 orë 
Tema 11 Arti para Rilindjes  4 orë 
Tema 12 Artet e Rilindjes Evropiane 18 orë 
Tema 12 Prapavëzhgim 2 orë 
Tema 12 Përsëritje  2 orë 
Gjithsej:  68 orë 

 
 
3. KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 
 
Kjo lëndë ka për qëllim të njohë dhe të informojë nxënësit me rrugën që ka ndjekur zhvillimi i arteve 
figurative gjatë historisë së njerëzimit, që nga zanafilla deri në ditët tona, me ngjarjet, përfaqësuesit dhe 
krijuesit e tij. Ajo, gjithashtu, synon që të ruajë një raport dialektik midis karakterit informues dhe atij 
analitik të materialit teorik dhe pamor. 
Kjo lëndë jep informacion të pasur përmes materialit të shkruar (teksteve apo leksioneve), duke u 
mbështetur padyshim në mjetet pamore. Programi shtjellohet me rrugë shkencore në hapësirë dhe në 
kohë, duke zbuluar jo vetëm lidhjet e artit me shoqërinë dhe vartësinë e tyre reciproke, por dhe ligjet e 
brendshme të zhvillimit të artit. Në shërbim të procesit mësimor zhvillohen vizita dhe ekskursione në ato 
vende ku është përqendruar një trashëgimi e pasur historike dhe kulturore-artistike. Gjithashtu, materiali 
bazë për zhvillimin e kësaj lënde është teksti mësimor i nxënësit ose burime të ndryshme letrare të gjetura 
përmes internetit apo literaturave të ndryshme. 
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4. VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 
• Njeh shumë saktë zhvillimin e historisë së artit dhe flet rreth tij. 
• Dallon saktë vepra të ndryshme të artit botëror dhe krijuesit e tyre. 
• Shpjegon saktë dhe dukshëm karakteristikat e artit botëror në periudha të ndryshme. 
• Mban një qëndrim të qartë, duke vlerësuar saktë artin botëror në etapa të ndryshme të zhvillimit të 

artit figurativ. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 
• Njeh dhe flet për zhvillimin e historisë së artit botëror. 
• Dallon vepra të ndryshme të artit botëror. 
• Shpjegon karakteristikat e artit botëror në periudha të ndryshme. 
• Mban një qëndrim të qartë, duke vlerësuar artin botëror në etapa të ndryshme të zhvillimit të artit 

figurativ. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Njeh pranueshëm zhvillimin e historisë së artit botëror. 
• Dallon ndonjë vepër të artit botëror. 
• Arrin të shpjegojë disa karakteristika të artit botëror në periudha të ndryshme. 
• Arrin të mbajë një qëndrim të qartë, duke vlerësuar artin botëror në etapa të ndryshme të zhvillimit 

të artit figurativ. 
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Dega:   ART FIGURATIV 
Specialiteti:   Pikturë dhe skulpturë 
Lënda:  HISTORI E ARTIT BOTËROR 
Klasa:  e 13-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
  
1. Synimet e lëndës për klasën e 13-të  
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

 
• Të njohë zhvillimin e artit botëror dhe përfaqësuesit kryesorë të periudhave të ndryshme. 
• Të dallojë vepra të ndryshme të artit botëror. 
• Të shpjegojë karakteristikat e artit botëror në periudha të ndryshme. 
• Të mbajë qëndrim kritik, duke vlerësuar artin botëror në periudha të ndryshme kohore. 
• Të kultivojë shijet artistike, përmes njohjes, krahasimit dhe përzgjedhjes së veprave të artit. 

 
  2. Përmbajtja tematike e lëndës “Histori e artit botëror”, klasa e 13-të (68 orë)  

 
Tema 1 Arti barok: 

Itali, 
Spanjë, 
Flander, 
Holandë, 
Francë. 

 
 
 
18 orë 

Tema 2 Arti neoklasik   2 orë 
Tema 3 Arti romantik   4 orë 
Tema 4 Arti realist (realizmi kritik)   6 orë 
Tema 5 Arti evropian dhe i vendeve të tjera në fund të 

shek. XIX 
  10 orë 

Tema 6 Arti në gjysmën e parë të shek. XX    8 orë 
Tema 7 Arti në gjysmën e dytë të shek. XX    6 orë 
Tema 8 Artet e popujve të tjerë:  

Arti afrikan,  
Arti parakolumbian, 
Arti islam,  
Arti indian,  
Arti i Lindjes së Largët. 

  10 orë 

 Përsëritje  4 orë 
Gjithsej:  68 orë 

 
 
3. KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 
       
Kjo lëndë ka për qëllim të njohë dhe të informojë nxënësit me rrugën që ka ndjekur zhvillimi i arteve 
figurative gjatë historisë së njerëzimit, që nga zanafilla deri në ditët tona, me ngjarjet, përfaqësuesit dhe 
krijuesit e tij. Ajo, gjithashtu, synon që të ruajë një raport dialektik midis karakterit informues dhe atij 
analitik të materialit teorik dhe pamor. 
Kjo lëndë jep informacion të pasur përmes materialit të shkruar (teksteve apo leksioneve), duke u 
mbështetur padyshim në mjetet pamore. Programi shtjellohet me rrugë shkencore në hapësirë dhe në 
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kohë, duke zbuluar jo vetëm lidhjet e artit me shoqërinë dhe vartësinë e tyre reciproke, por dhe ligjet e 
brendshme të zhvillimit të artit. Në shërbim të procesit mësimor zhvillohen vizita dhe ekskursione në ato 
vende ku është përqendruar një trashëgimi e pasur historike dhe kulturore-artistike. Gjithashtu, materiali 
bazë për zhvillimin e kësaj lënde është teksti mësimor i nxënësit ose burime të ndryshme letrare të gjetura 
përmes internetit apo literaturave të ndryshme. 
  

 
4. VLERËSIMI 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 
• Njeh shumë saktë zhvillimin e historisë së artit dhe flet rreth tij. 
• Dallon saktë vepra të ndryshme të artit botëror dhe krijuesit e tyre. 
• Shpjegon saktë dhe dukshëm karakteristikat e artit botëror në periudha të ndryshme. 
• Mban një qëndrim të qartë, duke vlerësuar saktë artin botëror në etapa të ndryshme të zhvillimit të 

artit figurativ. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 
• Njeh dhe flet për zhvillimin e historisë së artit botëror. 
• Dallon vepra të ndryshme të artit botëror. 
• Shpjegon karakteristikat e artit botëror në periudha të ndryshme. 
• Mban një qëndrim të qartë, duke vlerësuar saktë artin botëror në etapa të ndryshme të zhvillimit të 

artit figurativ. 
 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Njeh pranueshëm zhvillimin e historisë së artit botëror. 
• Dallon ndonjë vepër të artit botëror. 
• Arrin të shpjegojë disa karakteristika të artit botëror në periudha të ndryshme. 
• Mban një qëndrim të qartë, duke vlerësuar saktë artin botëror në etapa të ndryshme të zhvillimit të 

artit figurativ. 
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Dega:   ART FIGURATIV 
   Koreografi  
              Muzikë 
Lënda:  ESTETIKË 
Klasa:  e 11-të  
Sistemi∗
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 

:      4-vjeçar 

 
1. Synimet e lëndës: 

 
      Në përfundim të mësimit të lëndës “Estetikë”, nxënës/i,-ja duhet: 

 
• Të plotësojë formimin artistik profesional me ato koncepte që lidhen me edukimin estetik kur 

ndjenjat dhe mendja veprojnë së bashku.  
• Të edukojë shijen e mirë estetike, e cila i nevojitet për të mbajtur qëndrim të drejtë estetik ndaj 

realitetit.  
• Të rrisë aftësitë për të kuptuar, shijuar dhe vlerësuar veprat e artit sipas perceptimit të tij estetik. 
• Të ndërgjegjësohet për të qenë pjesëmarrës në kuptimin dhe në krijimin e së bukurës si në fushën 

materiale, ashtu edhe në atë shpirtërore.  
• Të aftësohet praktikisht përmes vlerave estetike, ndjeshmërisë shqisore, imagjinatës, përjetimit 

emocional dhe shijeve estetike, që e ndihmojnë atë si të kuptojë një vepër arti. 
• Të njohë estetikën dhe përmbajtjen e saj si shkencë. 
• Të kuptojë estetikën dhe marrëdhëniet e saj me filozofinë dhe shkencat e tjera. 
• Të njohë dhe të shpjegojë kategoritë e estetikës dhe vendin e së bukurës brenda tyre. 
• Të njohë dhe të kuptojë termat kryesorë të estetikës dhe domethënien e tyre në periudha të 

ndryshme të historisë. 
• Të njohë periudhat historike të zhvillimit të mendimit estetik. 
• Të shpjegojë se si mendimi estetik zhvillohet së bashku me mendimin njerëzor, duke njohur 

zhvillimin e tij historik. 
• Të njohë disa nga figurat më të rëndësishme të mendimit estetik. 
• Të njohë klasifikimin e arteve sipas periudhave historike të estetikës. 
• Të shpjegojë të bukurën në art.  
• Të kuptojë rëndësinë e përmbajtjes dhe të formës. 
• Të tregojë rolin e autorit në një vepër arti. 
• Të shpjegojë se çfarë e bën një krijim vepër arti. 
• Të kuptojë raportin e artit me natyrën, realitetin dhe të vërtetën.  
• Të shpjegojë raportin e artit me publikun. 
• Të bëjë klasifikimin e arteve sipas mjeteve shprehëse. 
• Të shpjegojë artet me strukturë të thjeshtë dhe të përbërë. 
• Të tregojë diferencimin e brendshëm të arteve në degë, gjini e lloje. 

 
 
 
                                                 

∗ Kohëzgjatja është 68 orë për të gjitha degët. 
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1. Përmbajtjet tematike të lëndës “Estetikë” dega: Art figurativ (68 orë). 
 

Linja         Tema   Orët 

Estetika si shkencë Estetika si shkencë. 2 orë 
Objekti i studimit të estetikës. 2 orë 
Estetika dhe shkencat natyrore e shoqërore. 2 orë 
Estetika dhe filozofía. 2 orë 

Termat dhe kategoritë 
estetike  

Arti, ndjenja estetike, eksperienca estetike, forma, 
poezia, krijimi, mimika dhe imitimi, imagjinata, 
kategoritë estetike.      

3 orë 

Rregulla dhe stile – dekori, ornamenti, stili, koncepti, 
përkufizimi. 

3 orë 

Shijet estetike. 2 orë 
Kategoritë estetike.  2 orë 
E bukura sipas llojit.  2 orë 
E bukura - e madhërishmja - graciozja. 2 orë 
Tragjikja - dramatikja - sublimja.    

Komikja - e shëmtuara. 

3 orë 

Mendimi estetik sipas 
periudhave historike 

Arti në Antikitet. 3 orë 
Arti në Mesjetë. 3 orë 
Arti në Rilindje. 4 orë 
Arti në Iluminizëm. 3 orë 
Arti në periudhën bashkëkohore. 3 orë 

 

 

 

 

Arti 

E bukura relative. 2 orë 
Koncepti mbi përmbajtjen dhe formën.     2 orë 
Koncepti i krijimit. 2 orë 
Artisti krijues. 2 orë 
Raporti i artit me botën (realitetin, natyrën, njeriun). 4 orë 
Arti dhe raportet me publikun - arti profesionist, arti 
folklorik dhe arti popullor. 

3 orë 

Klasifikimi i arteve sipas mjeteve shprehëse. 2 orë 
Format me të cilat shprehet lloji i artit.  3 orë 
Artet me strukturë të thjeshtë dhe të përbërë. 2 orë 
Artet e pastra dhe trajtimi i tyre - piktura, muzika pa 
program, letërsia. 

2 orë 

Artet e përbëra dhe zbërthimi i tyre - baleti, opera, 
kinematografia etj. 

2orë 

Diferencimi i brendshëm i arteve në lloje, nënlloje 
e gjini. Ndarja në gjini dhe lloje sipas artit përkatës. 

3 orë 

Gjithsej:  68 orë 
 
 
 
 
 

2. UDHËZIME PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT “ESTETIKË” 
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Me anë të këtij programi, nxënës/i,-ja do të mësojë karakterin filozofik të shkencës së estetikës; 
estetikën si një disiplinë e shkallëzuar; kategoritë estetike dhe termat më të përdorur estetikë; shijet 
estetike; periodizmin e mendimit estetik dhe disa nga përfaqësuesit e këtij mendimi që u përkasin 
periudhave të ndryshme historike; krijimtarinë estetike dhe vendin e artit brenda saj; ligjet e përgjithshme 
të artit; llojet e artit sipas mjeteve shprehëse apo bashkëveprimin e llojeve dhe gjinive artistike; rolin e 
autorit; stilin e përdorur, si dhe kuptimin historiko-shoqëror në një vepër arti.  
 
 Nëpërmjet kësaj lënde nxënësi do të njihet me të përbashkëtat e arteve, duke u mbështetur në 
ligjet e përgjithshme të artit, karakterin historik të arteve, kategoritë estetike dhe duke i trajtuar në formë 
binare të bukurën me të shëmtuarën, tragjiken me komiken në vepra konkrete sipas artit që i përkasin. 
Gjithashtu, brenda kësaj analize konkrete të një vepre arti jepen edhe konceptet për termat estetikë, 
përmbajtjen dhe formën, analiza e llojeve të arteve, gjinive, stileve, teknikave apo lëndëve materiale të 
përdorura në të (duke marrë për bazë një material letrar, një pikturë, një vepër arkitektonike, një pjesë 
muzikore, një vepër koreografike). Për veprat i lihet dorë e lirë mësuesit. 
 

Një njohje dhe studim i gjerë i mendimit estetik pasuron kulturën dhe përvojën vetjake të 
nxënësve, duke i bërë ata të jenë të ndërgjegjshëm dhe më profesionalë ndaj gjykimit të artit. 
Për realizimin sa më të mirë të këtij programi, mësuesi duhet të mbështetet në botime të ndryshme në 
shqip të prof. Alfred Uçit, prof. Fatmir Hysit, prof.Tefik Çaushit etj., dhe në gjuhë të huaj, ku mund të 
gjejë edhe burime shtesë për plotësimin e orës së mësimit. Kështu, ai mund të gjejë materiale nga 
interneti, kuriozitete, vepra që nuk përfshihen në program sipas autorëve apo temave të programit. 
Gjithashtu, mësuesi duhet të rekomanadojë ndjekje të aktiviteteve të ndryshme, një numër të caktuar 
esesh, për të vlerësuar nxënësin dhe për ta bërë atë më të aftë që të shprehet në mënyrë estetike. Eseja 
mund të bëhet mbi një libër, një vepër muzikore, një pikturë, mbi një autor (piktor, kompozitor, arkitekt, 
koreograf etj.). Midis temave të programit mund të realizohen veprimtari të ndryshme në funksion të 
idesë së temës, për të qenë më konkretë dhe më të qartë me nxënësit. 
 
 

3. VLERËSIMI 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 
 Shpjegon saktë karakterin filozofik të shkencës së estetikës. 
 Përcakton shumë mirë objektin e shkencës së estetikës. 
 Përcakton saktë rëndësinë e studimit të shkencës së estetikës.  
 Analizon saktë kategorinë qendrore të estetikës: të bukurën. 
 Shpjegon natyrshëm termat kryesorë të estetikës. 
 Shpreh saktë dhe natyrshëm shijet dhe ndjenjat artistike nëpërmjet një vepre dhe autorit të saj.  
 Përcakton saktë periodizmin e mendimit estetik.  
 Shpjegon shumë mirë historinë e klasifikimit të artit. 
 Shpjegon saktë anët e përbashkëta të llojeve të ndryshme të artit.  
 Bën dallimin e saktë të llojeve të artit sipas mjeteve shprehëse.  
 Mban një qëndrim të drejtë ndaj veprave artistike të një periudhe të caktuar. 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 
 Përcakton mirë objektin e shkencës së estetikës. 
 Shpjegon mirë rëndësinë e studimit të shkencës së estetikës. 
 Shpjegon natyrshëm kategorinë qendrore të estetikës: të bukurën. 
 Shpjegon natyrshëm termat kryesorë të estetikës. 
 Shpreh natyrshëm shijet estetike. 
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 Përcakton saktë periodizimin e mendimit estetik.  
 Shpreh natyrshëm anët e përbashkëta të llojeve të ndryshme të artit. 
 Bën saktë dallimin e llojeve të artit sipas mjeteve shprehëse. 
 Mban qëndrim ndaj veprave artistike të një periudhe të caktuar. 

 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
 Shpjegon çfarë është estetika. 
 Përcakton objektin e shkencës së estetikës 
 Përshkruan disa kategori të estetikës. 
 Shpjegon mirë disa nga termat kryesorë të estetikës. 
 Përcakton saktë periodizimin e mendimit estetik.  
 Shpreh anët e përbashkëta të llojeve të ndryshme të artit. 
 Bën mirë dallimin e llojeve të artit sipas mjeteve shprehëse. 
 Mban rrallë qëndrim ndaj veprave artistike të një periudhe të caktuar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dega:   ART FIGURATIV 
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Specialiteti: Pikturë/Skulpturë 
Lënda:  ANATOMI ARTISTIKE 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 11-të 
 
Në përfundim të klasës së 11-të, nxënës/i,-ja duhet: 
 
• Të shpjegojë ç’ёshtё anatomia artistike, ç’vlerё ka pёr artistin dhe si evoluoi ajo gjatё shekujve. 
• Tё mёsojё ndёrtimin e skeletit tё njeriut nё pёrgjithёsi, ndёrtimin kimik tё kockave dhe ndarjen e tyre 

sipas grupeve. 
• Tё njohë sistemin muskulor tё trupit tё njeriut, format e muskujve, llojet e klasifikimit dhe funksionet 

e tyre. 
• Të njohë kockat pёrbёrёse tё cranium cerebral e visceral. 
• Tё njohë muskujt e kokёs dhe funksionin e tyre.  
• Tё diskutojë sё bashku mbi ndёrtimin kockor dhe muskulor tё kafkёs e të kokës anatomike. 
• Tё vizatojë përmendsh kafkën dhe kokën anatomike nё tri pamje (ose t’i punojë me plastelinë ato) si 

elemente tё rёndёsishme nё pёrgatitjen profesionale-artistike. 
• Tё njohë ndёrtimin e skapulёs dhe tё klavikulёs, si dhe t’i vizatojё pёrmendsh, ose t’i  punojë me 

plastelinë ato. 
• Tё flasë pёr muskujt e qafёs dhe t’i vizatojnё saktё ato. 
• Të njohë ndёrtimin kockor dhe muskulor tё trungut. 
• Tё vizatojё saktё kolonёn vertebrore, sternumin dhe brinjёt. 
• Tё vizatojё pёrmendsh muskujt e pjesёs sё pёrparme e tё prapme tё trungut si elemente tё 

rёndёsishme nё pёrgatitjen profesionale-artistike. 
• Tё diskutojë sё bashku mbi ndёrtimin kockor dhe muskulor tё trungut. 
• Të vlerësojë punën e vet dhe të shokut/shoqes si nё anёn teorike, ashtu edhe nё anёn profesionale -

artistike. 
 

2. Përmbajtja tematike e lëndës “Anatomi artistike”, klasa e 11-të (68 orë) 
 
 
Tema 1 

1. Ç’ёshtё anatomia?  
1.1. Zhvillimi historik i kësaj lënde.  
1.2. Rёndёsia dhe domosdoshmёria nё artet figurative, ndikimi i saj nё 
zhvillimin e artit figurativ.    

1 orë 

Tema 2  2. Forma e jashtme e trupit tё njeriut. 
2.1. Ndarja e tij nё pjesё e regjione. 
2.2. Pёrpjesëtimet dhe kanunet.  

1orё 

Tema 3 3. Osteologia dhe miologia   
3.1.  Aparati kockor” (Osteologia) nё pёrgjithёsi . Ndёrtimi i 

pёrgjithshёm i skeletit tё trupit tё njeriut, funksioni, karakteristikat 
kryesore tё kockave. 

3.2.  “Aparati muskular” (Miologia). Ç’janё muskujt, forma, llojet e 
klasifikimit dhe funksionimit tё tyre. 

3.3.  “Studimi i lidhjeve tё eshtrave” (Syndesmologia).                  

4 orë 

 Tema 4 4. Kafka (Cranium)  
4.1. Njohja nё tёrёsi me formёn e kafkёs nё tri pamje: pёrballё, profil, prapa.  
4.2. Njohja e kockave sipas anёs funksionale (cranium cerebrale dhe 

 8 orë 
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cranium  faciale s. viscerale) -  os frontale , os occipitale,  os parietale, os 
temporale, maxilla, os nasale,  
4.3. Vizatimi i tyre. 

Tema 5 5. Kafka nё tёrёsi   
5.1. Dukuritё plastike, kualiteti i saj vëzhguar nga kёndvёshtrime tё 
ndryshme.  
5.2. Zgavrat dhe artikulacioni temporomandibular.  
5.3. Vizatimi i tyre. 

 4 orë 

Tema 6 6. Muskujt e kokёs dhe tё fytyrёs 
6.1. Ndryshimi i tyre nga pikëpamja funksionale: muskuj tё pёrtypjes, muskuj 
tё mimikёs. 
6.2. Vendosja dhe vizatimi i tyre me ngjyrё (duke përdorur lapsa me ngjyra 
ose akuarel)   

  6 orë 

Tema 7 7. Forma e kokёs  
7.1. Profilet e hundёs, tё buzёve, syri.  
7.2. Ndryshimet e formёs sё flokёve sipas racave, moshave dhe seksit. Forma 
e veshёve, plastika e tyre.  
7.3. Vizatimi i tyre. 

  6 orë 

Tema 8 8. Skeleti i trungut 
8.1. Kolona vertebrore (columna vertebralis) nё tri pamje: pёrballё, profil, 
nga prapa.  
8.2. Ndёrtimi i pёrgjithshёm i vertebrave dhe karakteristikat dalluese sipas 
zonave (pars cervicalis, pars thoracalis, pars lumbalis, pars sacralis, pars 
coccygealis).  
8.3. Vizatimi i tyre. 

  9 orë 

Tema 9 9. Toraksi (Thorax) 
9.1. Forma e p ёrgjithsh me e tij dh e n d ёrtimi i veçantё i brinjëve dhe i 
sternumit.  
9.2. Ndryshimi i brinjëve midis tyre, artikulacionet e toraksit. 
9.3. Vizatimi i tyre. 

 6 orё 

Tema 10 10. Skapula dhe klavikula - kocka qё lidhin trungun dhe gjymtyrёt e 
sipёrme. 

  4 orё 

Tema 11  11. Muskujt e qafёs  
11.1. Lidhjet dhe format e tyre.  
11.2. Vizatimi nё tri pamje: pёrballё, anash dhe prapa. 
11.3. Dukuritё plastike kur qafa kryen lёvizje.  
11.4. Vizatimi i tyre me ngjyrё (duke pёrdorur lapsa me ngjyra ose akuarel). 

  4 orё 

Tema 12 12. Muskujt e shpinёs   
12.1. Muskujt e shtresёs sipёrfaqësore dhe tё thellё tё shpinёs.  
12.2. Vizatimi i tyre me ngjyrë (duke pёrdorur lapsa me ngjyra ose akuarel) 

  5 orё 

Tema 13 13. Muskujt e kraharorit  
13.1. Muskujt e regjionit tё pёrparmё dhe anёsor.  
13.2. Vizatimi i tyre me ngjyrё (duke pёrdorur lapsa me ngjyra ose akuarel). 

  5 orё 

Tema 14 14. Muskujt e barkut  
14.1. Muskujt e murit tё pёrparmё dhe anёsor tё barkut.  
14.2. Vizatimi i tyre me ngjyrё (duke pёrdorur lapsa me ngjyra ose akuarel). 

  5 orё 

Gjithsej    68 orё 
 
 
 



 21 

       3.VLERËSIMI 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 

• Njeh shumё mirё argumentin. 
• Aktivizohet gjatё mёsimit nё klasё. 
• Paraqet detyra nё vizatim e plastikё me arritje tё larta profesionale. 
• Lidh njohuritё e përftuara nё klasё me literaturёn plotësuese jashtёshkollore sipas detyrave qё i 

jep mёsuesi. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 

• Njeh dhe paraqet argumentin nё mёnyrё tё pjesshme.  
• Vizatimet kalojnё disi cakun e hedhjes sё tё pёrgjithshmes.  
• Njeh mirё argumentin. 
• Aktivizohet nё mёsim, si dhe vizatimet paraqiten nё nivelin mesatar.  
• Ka njё njohje tё mirё tё argumentit, aktivizohet vazhdimisht nё mёsim. 
• Paraqet nё nivel tё mirё profesional detyrat e vizatimit, të plastikёs lidhur me temat pёrkatёse.  

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Tema, gjatё provimit, lihet e bardhë.  
•  Hesht gjatё pyetjeve dhe nuk paraqet asnjёherё detyrat e dhёna nga mёsuesi (vizatim, etj).  
• Paraqet argumentin nё mёnyrё tё pjesshme.  
• Bën gabime tё rёnda thelbësore profesionale si me shkrim, ashtu edhe me gojё. 
• Vizatimet e punuara kanё gabime konstruktive. 
 
4. Rekomandime për shfrytëzim literature përgjatë një viti shkollor:  
• Papadhopulli, Petro, 1989, “Anatomia artistike”, Tiranё, Botim i Librit Universitar (Instituti i 

Lartё i Arteve). 
• Papadhopulli, Petro, 1973, “Anatomia artistike”, Tiranё, Shtёpia Botuese e Librit Shkollor. 
• Gabrani Sazan, Osmanlli Drita, Qamirani Sofika, Hafizi Artur, Mitrushi Arben, Gorenca Fatmir, 

Leka Nikollaq, Xhepa Gёzim, 2002, “Bazat e anatomisё sё njeriut”, pjesa I, Tiranё, Shtёpia 
Botuese e Librit Universitar.  

• Papadhopulli Petro, Heqimi Lluka, 1986, Tiranё, ShBLSh. 
• Bakiri Xh, Llanga K, 1985, “Anatomia normale e njeriut” , Tiranё, Instituti i Kulturёs Fizike 

“Vojo Kushi”, Katedra e Mjekësisё, ShBLSh.  
• “Fjalor i termave të anatomisë”, 1985, Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë dhe i 

Letërsisë. 
• “ALL about techniques ANATOMY FOR THE ARTIST”, 2003, author, Parramon’s Editorial 

Team, Spain, translated by Eric A. Bye. Barron’s Educational Series ose çdo lloj libri tjetёr nё 
gjuhё tё huaj tё zgjedhur nga mёsuesi i lёndёs.   

• Atlas anatomik. 
• Projektor me kompjuter ose, nё mungesё tё tyre, tabela pёr ilustrimin e mёsimit. 
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Dega:   ART FIGURATIV 
Specialiteti: Pikturë/Skulpturë 
Lënda:  ANATOMI ARTISTIKE 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 12-të 
 
Në përfundim të klasës 12-të, nxënës/i,-ja duhet: 
    
• Tё njohë kockat qё pёrbёjnё rrethin e anёsisё sё sipёrme dhe skeletin e pjesёs sё lirё. 
•  Të vizatojё nё tri pozicione kockat e gjymtyrёs sё sipёrme ose t’i punojё me plastelinё ato. 
• Tё njohë muskujt e gjymtyrёs sё sipёrme, format, lidhjet dhe funksionin e tyre. 
• Tё vizatojë ose tё punojnё me plastelinё muskujt e gjymtyrёs sё sipёrme.  
• Tё diskutojë mbi ndёrtimin kockor dhe muskulor tё gjymtyrёs sё sipёrme. 
• Të njohë kockat e rrethit tё gjymtyrёve tё poshtme dhe skeletit tё pjesёs sё lirё.  
•  Tё vizatojё saktё kockat e gjymtyrёs sё poshtme, si dhe t’i punojё ato me plastelinё. 
• Tё njohë muskujt e gjymtyrёs sё poshtme, format, lidhjet dhe funksionin e tyre. 
• Tё vizatojё nё tri pozicione gjymtyrёn e poshtme, ose ta punojё at ë me plastelinё. 
• Të shpjegojë e tё vizatojё ndёrtimin e trupit nё tri pozicione, ose ta punojё atё me plastelinё. 
• Të diskutojё rreth ndryshimeve proporcionale tё njerёzve sipas moshave, si dhe t’i vizatojё ato.  
• Të vlerësojë punën e vet dhe të shokut/shoqes si nё anёn teorike, ashtu edhe nё anёn profesionale -

artistike. 
 
2. Përmbajtja tematike e lëndës “Anatomi artistike”, klasa e 12-të (68 orë) 
 
Tema 1 1. Gjymtyrёt e sipërme, kockat e gjymtyrёve tё sipёrme (ossa membri 

superioris) 
1.1. Kockat e rrethit tё krahut (cingulum membri superioris)  
 (scapula, clavicula). 
1.2. Skeleti i pjesёs sё lirё (sceleton membri superioris liberi) 
 1.3. Kocka e krahut (humerus).  
1.4. Kockat e parakrahut (ossa antebrachii: ulna, radius). 
1.5. Kockat e dorёs (ossa manus).  
1.6. Vizatimi i tyre. 

10 orë 

Tema 2 2. Artikulacionet e gjymtyrёs sё sipёrme dhe boshtet e lёvizshmёrisё sё 
tyre.               

2 orë 

Tema 3 3. Muskujt e gjymtyrёve tё sipёrme 
3.1. Muskujt e shpatullёs dhe vizatimi i tyre (duke pёrdorur lapsa me ngjyra 
ose akuarel).                             ( 4 orё) 
3.2. Muskujt e krahut: muskujt fleksorё, muskujt ekstensorё dhe vizatimi i 
tyre me ngjyrё (duke pёrdorur lapsa me ngjyra ose akuarel).  
                                             ( 4 orё) 
3.3. Muskujt e parakrahut: A. muskujt e pёrparmё B. Muskujt anësorë.  
C. Muskujt e pasmë  dhe vizatimi i tyre me ngjyra (duke pёrdorur lapsa me 
ngjyra ose akuarel).                       ( 8 orё) 
3.4. Muskujt e dorёs  dhe vizatimi i tyre (duke pёrdorur lapsa me ngjyra ose 
akuarel).                               (4 orё)                           

20 orë 
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Tema 4 

4. Gjymtyrёt e poshtme  
4.1. Skeleti i gjymtyrёve tё poshtme (ossa membri inferioris) 
4.2. Rrethi i gjymtyrёve tё poshtme (ossa cinguli membri inferioris) 
    ( os coxae, pelvisi nё tёrёsi ).  
4.3. Skeleti i pjesёs sё lirё (sceletum membri inferoris liberi) .  
- Kocka e kofshёs (femur). 
- Kupa e gjurit (patella). 
- Kockat e kёrcirit (ossa cruris: tibia, fibula). 
- Kockat e kёmbёs (ossa pedis), vizatimi i tyre. 

 
 
8 orë 

Tema 5 5. Artikulacioni i gjymtyrёve tё poshtme  
5.1. Pamje e pёrgjithshme dhe boshtet e artikulacionit.  

2 orë 

Tema 6 6. Muskujt e gjymtyrёs sё poshtme  
6.1. Muskujt e pelvisit, forma lidhjet, funksioni i tyre. Vizatimi me ngjyra 
(duke pёrdorur lapsa me ngjyra ose akuarel). 

 4orё 

Tema 7  7. Muskujt e kofshёs  
7.1. Muskujt e grupit të pёrparmё. 
7.2. Muskujt e grupit tё pasmë. 
7.3. Muskujt e grupit medial, forma, lidhjet, funksioni i tyre.  
7.4. Vizatimi me ngjyra (duke pёrdorur lapsa me ngjyra ose akuarel). 

  6 orë 

Tema 8 8. Muskujt e kёrcirit  
8.1. Muskujt e grupit tё pёrparmё. 
8.2. Muskujt e grupit lateral. 
8.3. Muskujt e grupit tё pasmë, forma, lidhjet dhe funksioni i tyre. 
8.4. Vizatimi me ngjyra (duke pёrdorur lapsa me ngjyra ose akuarel). 

 4 orё 

Tema 9 9. Muskujt e shputёs sё kёmbёs  
9.1. Forma, lidhjet dhe funksioni i tyre. 
9.2. Vizatimi me ngjyra (duke pёrdorur lapsa me ngjyra ose akuarel). 

 2 orё 

Tema 10 10. Ndёrtimi i pёrgjithshёm i trupit tё njeriut  
(detyrё praktike: vizatim, plastikё) 
10.1. Shikimi i tij nё tri pozicione me muskujt qё e formojnё atё. 
10.2. Perceptimi i pёrgjithshёm i plastikёs dhe i proporcioneve. 

  
 6 orё  

Tema 11 11. Tё dhёna tё pёrgjithshme 
11.1. Tё dhёna tё pёrgjithshme tё trupit tё njeriut qё lidhen me ndryshimin 
sipas moshave, sekseve dhe racave.  
11.2. Ndryshimet proporcionale tё njerёzve tё shkurtёr, mesatarё dhe tё gjatё. 
Studimi i shtresave dhjamore.  
11.3. Njohuri pёr problemin e gravitacionit.   

 4 orё 

Gjithsej   68 orё 
 

 
 

     3.KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 

Qёllimi i parё i mёsuesit ёshtё krijimi i interesit tё nxёnёsit ndaj lёndёs, që arrihet nёpёrmjet thjeshtёzimit 
të saj dhe familjarizimit tё nxёnёsve me tё, si dhe eksperimentimi me strukturёn themelore anatomike, 
duke pёrdorur terminologjinё e saj. E gjithё kjo arrihet nёpёrmjet pёrdorimit tё projektorit me kompjuter 
ose tё tabelave (nё mungesё tё tij), si dhe të detyrave tё shtёpisё. 
Mёsues/i,-ja duhet tё japё bazat e anatomisё artistike tradicionale, si dhe ta ndёrthurё teorinё me vizatimin 
e modelimin plastik. Lёnda mbulon pamjen e pёrgjithshme tё trupit tё njeriut, proporcionet, skeletin nё 
pёrgjithёsi dhe studimin e kockave dhe tё muskujve nё veçanti, funksionin mekanik tё tyre, si dhe formёn 
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sipёrfaqësore dhe relievin qё ato krijojnё. Kjo e fundit do tё paraqitet nёpёrmjet detyrave me laps ose 
plastelinё (baltë), tё aplikuara nga vetё nxёnёsit nё klasё dhe nё shtёpi. Gjatё studimit tё lёndёs, nxёnёsit 
duhet tё marrin njohuri anatomike, tё cilat do tё ndikojnё drejtpërdrejt nё punёn e tyre artistiko -
profesionale gjatё punimit tё detyrave shkollore, si dhe do tё krijojnё njё themel solid tё lёndёs sё 
anatomisё qё do t’u japё mundёsi artistёve tё ardhshёm tё vazhdojnё tё improvizojnё profesionalisht nё 
veprat e tyre.  

 
 
       4.VLERËSIMI 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 

• Njeh shumё mirё argumentin. 
• Aktivizohet gjatё mёsimit nё klasё. 
• Paraqet detyra nё vizatim e plastikё me arritje tё larta profesionale. 
• Lidh njohuritё e përftuara nё klasё me literaturёn plotësuese jashtёshkollore sipas detyrave qё i 

jep mёsuesi. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 

• Njeh dhe paraqet argumentin nё mёnyrё tё pjesshme.  
• Vizatimet kalojnё disi cakun e hedhjes sё tё pёrgjithshmes.  
• Njeh mirё argumentin. 
• Aktivizohet nё mёsim, si dhe vizatimet paraqiten nё nivelin mesatar.  
• Ka njё njohje tё mirё tё argumentit, aktivizohet vazhdimisht nё mёsim. 
• Paraqet nё nivel tё mirё profesional detyrat e vizatimit, të plastikёs lidhur me temat pёrkatёse.  

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Tema, gjatё provimit, lihet e bardhë.  
•  Hesht gjatё pyetjeve dhe nuk paraqet asnjёherё detyrat e dhёna nga mёsuesi (vizatim etj.).  
• Paraqet argumentin nё mёnyrё tё pjesshme.  
• Bën gabime tё rёnda thelbësore profesionale si me shkrim, ashtu edhe me gojё. 
• Vizatimet e punuara kanё gabime konstruktive. 
 

 
     5.REKOMANDIME PËR SHFRYTËZIM LITERATURE PËRGJATË NJË VITI 
SHKOLLOR:  

 
• Papadhopulli, Petro, 1989, “Anatomia artistike”, Tiranё, Botim i Librit Universitar (Instituti i Lartё i 

Arteve). 
• Papadhopulli, Petro, 1973, “Anatomia artistike”, Tiranё, Shtёpia Botuese e Librit Shkollor. 
• Gabrani Sazan, Osmanlli Drita, Qamirani Sofika, Hafizi Artur, Mitrushi Arben, Gorenca Fatmir, Leka 

Nikollaq, Xhepa Gёzim, 2002, “Bazat e anatomisё sё njeriut” pjesa I, Tiranё, Shtёpia Botuese e Librit 
Universitar.  

• Papadhopulli Petro, Heqimi Lluka, 1986, Tiranё, ShBLSh. 
• Bakiri Xh, Llanga K, 1985, “Anatomia normale e njeriut” , Tiranё, Instituti i Kulturёs Fizike “Vojo 

Kushi”, Katedra e Mjekësisё, ShBLSh.  
• “Fjalor i termave të anatomisë”, 1985, Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. 
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• “ALL ABOUT TECHNIQUES ANATOMY FOR THE ARTIST”, 2003, author, Parramon’s 
Editorial Team, Spain, translated by Eric A. Bye. 

• Barron’s Educational Series ose çdo lloj libri tjet ёr nё gjuhё tё huaj tё zgjedhur nga mёsuesi i lёndёs.   
• Atlas anatomik. 
• Projektor me kompjuter ose, nё mungesё tё tyre, tabela pёr ilustrimin e mёsimit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dega:   ART FIGURATIV 
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Specialiteti: Pikturë dhe skulpturë 
Lënda:  PERSPEKTIVË 
Klasa:  e 10-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 1 orë/javë = 34 orë 
 
 1.Synimet e lëndës për klasën e 10-të 
 
 Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të kuptojë perspektivën si fushë studimi. 
• Të njohë historikun e saj duke bërë dallimet midis fazave të ndryshme kohore, mënyrën e 

përdorimit sipas shkallës së saj të njohjes. 
• Të përvetësojë disa parime e nocione bazë, si: pika e pamjes, vija e horizontit, këndi i shikimit etj. 
• Të përvetësojë koordinatat perspektive mbi bazën e të cilave ndërtohen të gjitha vizatimet 

gjeometrike. 
• Të njohë e të dallojë ndryshimet ndërmjet llojeve të perspektivës. 
• Të ndërtojë gjeometrikisht perspektivën e figurave bazë: trekendësh, rreth, katërkëndësh dhe të 

trupave përkatës: piramidë, sferë, kub, kuboid. 
• Të ndërtojë gjeometrikisht perspektivën e hijeve, të njohë raportin e tyre me figurën sipas burimit 

të dritës. 
• Të kuptojë përdorimin e ngjyrave në lidhje me parimet e perspektivës. 
• Të përvetësojë rregullat e parimet në ndërtimin e interierit (brendisë), duke njohur raportet 

ndërmjet objekteve dhe të objekteve me hapësirën. 
• Të ndërtojë mbi këto parime eksterierin (peizazhin), duke njohur planet në hapësirë. 
• Të zbatojë rregullat për realizimin e figurës së njeriut, të lëvizjes së tij në hapësirë. 
• Të shpjegojë disa dukuri perspektive në skulpturën monumentale e në skenografi. 

 
 

 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Perspektivë”, klasa e 10-të (34 orë) 
 
 
Tema 1 

1. Perspektiva 
1.1. Zhvillimi historik i kësaj lënde 
1.2. Ç’është perspektiva? 
1.3. Perspektiva e zbatuar në artet figurative në faza të ndryshme 
kohore 

2 orë 

Tema 2  2. Nocionet bazë të perspektivës 
2.1. Këndi i shikimit 

2.2. Vija e horizontit 
3.3. Pika e pamjes 

3 orë 

Tema 3 3. Elementet bazë të perspektivës 
3.1. Koordinatat dhe përdorimi i tyre 

1 orë 

 Tema 4 4. Llojet e perspektivës 
4.1. Perspektiva ballore 
4.2. Perspektiva këndore 

 3 orë 

Tema 5 5. Ndërtimi i disa objekteve bazë (kub, piramidë, sferë) 
5.1. Ndërtimi i kubit. 
5.2. Ndërtimi i piramidës. 
5.3.Ndërtimi i sferës. 

 2 orë 

Tema 6 6. Shkalla perspektive   3 orë 
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6.1. Interieri (klasa). 
6.2. Eksterieri (peizazh). 
6.3. Perspektiva e ngjyrës. 
6.4. Figura e njeriut. 

Tema 7 7. Projeksionet 
7.1. Llojet e projeksioneve. Projeksionet kënddrejta. 
7.2. Projeksionet me kënd ose aksionometrike. 
7.3.Projeksionet perspektive 

  4 orë 

Tema 8 8. Ndërtime gjeometrike 
8.1. Ndërtimi gjeometrik i perspektivës së pikës. 
8.2. Ndërtimi gjeometrik i perspektivës së vijës horizontale. 
8.3. Ndërtimi gjeometrik i perspektivës së vijës vertikale. 
8.4. Ndërtimi gjeometrik i perspektivës së kuadratit ballor. 
8.6. Ndërtimi gjeometrik i perspektivës së katërkëndëshit (rrafsh 
me tokën). 
8.7. Ndërtimi gjeometrik i perspektivës së rrethit (ballore e rrafsh 
me tokën). 
8.8. Ndërtimi gjeometrik i perspektivës së katërkëndëshit të pjerrët 
me kuadratin. 
8.9. Ndërtimi gjeometrik i perspektivës së shkallëve (ballore). 
 

9 orë 

Tema 9 9. Perspektiva e hijes 
9.1. Ndërtimi gjeometrik i pingules me tokën dhe i pingules në 
hapësirë. 
9.2. Ndërtimi gjeometrik i hijes së përthyer në një rrafsh vertikal. 
9.3. Ndërtimi gjeometrik i hijes së kubit. 

3 orë 

Tema 10 10. Veçoritë e perspektivës në artet figurative 
10.1. Vecoritë e perspektivës në skulpturë, në atë monumentale e 
në skenografi. 

1 orë 

Tema 11 Ushtrime  2 orë 
 Përsëritje 1 orë 
Gjithsej:   34 orë 
 
 
      3. KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 
Kjo lëndë ka për qëllim të thellojë mendimin teorik e praktik mbi perspektivën, të ndërtojë koncepte 
kryesore, si dhe përdorimin konkret e mbi baza profesionale të këtyre koncepteve në aktivitetin shkollor e 
artistik të nxënësve. 
Në këtë lëndë, si teoria, ashtu edhe praktika me vizatimet e saj gjeometrike tregojnë saktësisht se çfarë 
ndodh në shikimin tonë kur shohim natyrën apo hapësirën, si është ajo e si transformohet realiteti te syri 
ynë. Si rrjedhojë, një nga qëllimet kryesore të kësaj lënde është që të gjitha rregullat, parimet dhe 
konceptet bazë nxënësi t’i përvetësojë në formë konkrete. Kjo do të thotë që të gjitha vizatimet nga 
pikëpamja teorike shpjegohen konkretisht. Këtu çdo gjë, madje edhe linjat më të thjeshta, duhet të 
sqarohen konkretisht me objektin ose ambientin real, d.m.th., se çfarë janë ato në realitet. 
Për këtë qëllim, në çdo orë jepen shembuj konkretë nga jeta, ilustrohen temat e ndryshme me vizatime të 
sakta gjeometrike, me foto, ilustrime, piktura, makete apo objekte gjeometrike etj. 
Çdo temë shoqërohet me detyra në klasë dhe jashtë saj. Vizatimet që kryhen nga nxënësit, kërkohet që të 
shpjegohen me gojë. Nxënësi duhet të dijë mënyrën e ndërtimit të objektit në sipërfaqen dydimensionale, 
pasi ka kuptuar mirë formën e tij tredimensionale. Ato do t’i shërbejnë atij për realizimin e detyrave 
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shkollore me nivel më të lartë profesional, si dhe në krijimet e mëtejshme në fushën e arteve figurative. 
 
 
    4. VLERËSIMI 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  

• Njeh shumё mirё argumentin. 
• Aktivizohet gjatё mёsimit nё klasё. 
• Paraqet detyra nё vizatim e plastikё me arritje tё larta profesionale. 
• Lidh njohuritё e marra nё klasё me literaturёn ndihmëse jashtёshkollore sipas detyrave qё i jep 

mёsuesi. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  

• E njeh dhe e paraqet argumentin nё mёnyrё tё pjesshme. 
• Vizatimet kalojnё disi cakun e hedhjes tё së pёrgjithshmes.  
• Njeh mirё argumentin. 
• Aktivizohet nё mёsim. 
• Vizatimet paraqiten nё nivelin mesatar.  

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

• Paraqet argumentin nё mёnyrё tё pjesshme. 
• Bën gabime tё rënda thelbësore profesionale si me shkrim, ashtu edhe me gojё. 
• Vizatimet e punuara kanё gabime konstruktive. 
• Paraqet nё vija tё pёrgjithshme argumentin e kërkuar. 
• Vizatimet e paraqitura mbeten nё aspektin hedhjes sё konceptit tё së përgjithshmes. 

 
 
 

      5.REKOMANDIME PËR SHFRYTËZIM LITERATURE PËRGJATË NJË VITI 
SHKOLLOR:  
 

• PERSPEKTIVA (Parimet e përdorimet në arkitektuë dhe në artet figurative). Nga Sokrat Mosko. 
Shtëpia Botuese “8 Nëntori”. 

• TO LEARN PAINTING AND DRAW. Botimi :Victoria House Publicing. 
• VIZATIMI DHE ARKITEKTURA. (Skica grafike nga Robert Kote). Shtypi i shtypshkronjës 

“Mileniumi i Ri”. 
• Projektor me kompjuter ose, nё mungesë tё tyre, tabela pёr ilustrimin e mёsimit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Programet e lëndëve: teorike-praktike-artistike. 
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Dega:   ART FIGURATIV - PIKTURË, SKULPTURË 
Lënda:  VIZATIM 
Klasa:  e 10-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 8 orë/javë = 272 orë 
 
1. Synimet e lëndës: 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• të kompozojë në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në letër;  
• të njohë konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të përdorimit të linjës, 

tonaliteteve, gjysmëtoneve, toneve të errëta, ndarjen grafike; 
• të njohë dhe të perfeksionojë mënyrat e ndryshme të përdorimit të lapsit;  
• të riprodhojë saktë dhe qartë natyrën e gjallë nëpërmjet lapsit apo vizatimit;  
• të përvetësojë teknikat e tjera plotësuese, siç janë karboni, kallami, vizatimi me penel, kolazhi 

etj.; 
• të aftësohet për të krijuar dhe për të pasur një qëndrim personal dhe gjykim artistik ndaj punës së 

tij dhe asaj të të tjerëve; 
• të arrijë të vizatojë në mënyrë studimore, me seanca të gjata, dhe në mënyrë të shpejtë me qëllim 

që të mësohet dhe t'i bëhet shprehi ideja e provës dhe e eksperimentit; 
• të orientohet drejt një origjinaliteti dhe individualiteti personal në vazhdimësi të studimeve. 

 
2. Përmbajtja tematike e lëndës “Vizatim”, klasa e 10-të (272 orë) 

 
 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Grup problemesh teknike: 

1.1. Gradualiteti tonal.  
1.2. Kontrasti grafik.  
1.3. Gjysmëtonet. 

12 orë Përgjatë vitit, nxënës/i,-
ja duhet: 
 
• Të përvetësojë 

përdorimin e lapsit 
në mënyrën 
profesionale të 
teknikës së lapsit. 

 
Tema 2 2. Natyrë e qetë me dimensione të mëdha 50 cm x 

70 cm (ornament vegjetal dhe tre-katër trupa 
gjeometrikë) 
2.1 Skica në pozicione të ndryshme për të njohur 
modelin.                    8 orë 
2.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë linear. 
   12 orë 
2.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja grafike. 
   12 orë 
2.4. Detajimi dhe përfundimi i detyrës.     8 orë 
    

40 orë • Të kuptojë 
ndryshimin 
ndërmjet një 
objekti të veçantë 
dhe marrëdhënies 
së tij me objekte të 
tjera. 

• Të transmetojë 
thellësinë dhe 
diferencimin tonal 
të objekteve. 

Tema 3 3. Natyrë e qetë nga natyra e gjallë 
3.1. Skica në pozicione të ndryshme për njohjen e 
modelit.                     5 orë 

20 orë • Të krijojë 
atmosferën e duhur. 

• Të transmetojë 
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3.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë linear 
   5 orë 
3.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja grafike. 
   5 orë 
3.4. Detajimi, arritja e atmosferës dhe përfundimi i 
detyrës.  5 orë 

thellësinë 
nëpërmjet 
shpërndarjes tonale, 
ndarjes grafike dhe 
nëpërmjet 
korrektesës e 
saktësisë ndaj 
modelit. 

Tema 4 4. Pjesë të trupit të njeriut - Syri (allçi) 
4.1. Skica në pozicione të ndryshme për njohjen e 
modelit.              4 orë 
4.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë.    6 orë 
4.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja grafike. 8 orë 
4.4. Detajimi dhe përfundimi i detyrës.    6 orë 

24 orë • Të tregohet shumë 
rigoroz dhe besnik 
ndaj modelit. 

• Të transmetojë 
qartë materialin me 
gjithë çfarë ka 
mësuar deri më tani 
në lëndën e 
vizatimit. 

Tema 5 5. Pjesë të trupit të njeriut  
Hundë-buza (allçi) 
 
5.1. Skica në pozicione të ndryshme për të njohur 
modelin.        4 orë 
5.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë linear.    
                  6 orë 
5.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja grafike. 8 orë 
5.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i detyrës. 
                               6 orë 

24 orë • Të transmetojë 
butësinë, 
delikatesën dhe 
finesën që përçon 
modeli. 

• Të plotësojë 
saktësisht kalimet 
graduale tonale për 
të arritur një 
rezultat pozitiv. 

Tema 6 6. Pjesë të trupit të njeriut - Këmba (allçi) 
 
6.1. Skica në pozicione të ndryshme për të njohur 
modelin.       4 orë 
6.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë linear. 
                               6 orë 
6.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja grafike. 
                             8 orë 
6.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i detyrës.  
                            6 orë 

24 orë • Të tregohet shumë i 
përkushtuar, me 
skicat e njohjes së 
modelit. 

•  Të tregohet i hapur 
që, krahas studimit 
të modelit, të 
bashkëngjisë edhe 
një trajtim 
ekspresiv të tijin, 
personal. 

Tema 7 7. Grup problemesh teknike: 
 karboni, pena, kallami, kolazhi 
 
7.1. Karboni.   15 orë 
7.2. Pena dhe kallami. 10 orë 
7.3. Kolazhi.   15 orë 

40 orë • Të tregohet i 
përkushtuar dhe të 
kuptojë ndryshimin 
mes detyrave me 
seanca të gjata 
studimore dhe 
detyrave të 
shkathëta. 

• Të përfshijë 
fantazinë në 
mënyrë maksimale, 
sidomos te detyra e 
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kolazhit, si një nga 
detyrat alternative 
më interesante. 

Tema 8 8. Draperi 
 
8.1. Skica në pozicione të ndryshme për të njohur 
modelin. 4 orë 
8.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë linear.  
 6 orë 
8.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja grafike.  
 8 orë 
8.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i detyrës.  
 6 orë 

24 orë • Të vizatojë dhe të 
ndërtojë mirë edhe 
plastikisht planet, 
thyerjet e tyre dhe 
larminë e tyre. 

• Të krijojë 
atmosferën e duhur 
dhe hapësirën 
ndërmjet planeve 
në një draperi duke 
respektuar modelin. 

Tema 9 9. Skica njerëzish dhe kafshësh nga natyra 
 
9.1. Skica njerëzish në pozicione të ndryshme. 
   14 orë 
9.2. Skica kafshësh në pozicione të ndryshme. 
   10 orë 

24 orë • Të vizatojë në 
mënyrë të shkathët 
gjithë 
informacionin e 
mundshëm të marrë 
nëpërmjet shikimit 
të modelit në 
lëvizje. 

• Të transmetojë në 
një kohë të shkurtër 
lëvizjen apo 
qëndrimin, 
proporcionin dhe 
karakterin e 
modelit. 

Tema 10 10. Peizazh nga natyra 
 
10.1. Skica njohjeje me peizazhin në pozicione të 
ndryshme.  8 orë 
10.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë linear.  
 12 orë 
10.3. Shpërndarja tonale, ndarja grafike dhe thellësia 
e elementëve . 10 orë 
10.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i detyrës.  
 10 orë 

40 orë • Të vizatojë qartë 
dhe saktë, duke 
transmetuar 
thellësinë 
nëpërmjet 
perspektivës së 
aplikuar. 

• Të transmetojë një 
emocion të caktuar 
nëpërmjet 
shpërndarjes tonale 
dhe ndarjes grafike 
të tonaliteteve në 
një model që është 
vazhdimisht në 
lëvizje. 

 
3. VLERËSIMI 

 
Për të arritur nivelin e lartë, nxënës/i,-ja:  
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• Kompozon në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në letër. 
• Njeh konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të përdorimit të linjës, tonaliteteve, 

gjysmëtoneve, toneve të errëta, ndarjen grafike. 
• Njeh dhe ka perfeksionuar mënyrat e ndryshme të përdorimit të lapsit. 
• Përvetëson teknikat e tjera plotësuese, siç janë: karboni, kallami, vizatimi me penel, kolazhi etj. 
• Riprodhon saktë dhe qartë natyrën e gjallë nëpërmjet lapsit apo vizatimit. 
• Arrin të vizatojë në mënyrë studimore, me seanca të gjata, dhe në mënyrë të shpejtë e me seanca të 

shkurtra. 
• Tenton drejt një individualiteti sado të vogël. 
• Është shumë korrekt me programin mësimor. 
 
Për të arritur nivelin mesatar, nxënës/i,-ja:  
 
• Kompozon mjaftueshëm një objekt apo një grup objektesh. 
• Njeh mesatarisht konceptet bazë në trajtimin teorik dhe ushtrimin praktik të përdorimit të linjës, 

tonaliteteve, gjysmëtoneve. 
• Di të përdorë në mënyrë të mjaftueshme lapsin si dhe teknikat e tjera plotësuese. 
• Riprodhon relativisht mirë natyrën e gjallë që na rrethon. 
• Tenton të jetë korrekt me programin mësimor. 
 
Për të arritur nivelin e ulët, nxënës/i,-ja:  

 
• Kompozon me vështirësi. 
• Njeh pak konceptet bazë të trajtimit teorik dhe të ushtrimit praktik të përdorimit të linjës, tonit, 

gjysmëtonit. 
• Përdor lapsin dhe mjetet e tjera plotësuese në mënyrë jo shumë korrekte. 
• Nuk është shumë besnik dhe i saktë ndaj modelit dhe natyrës që na rrethon. 
• Nuk është shumë korrekt me programin. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dega:   ART FIGURATIV - PIKTURË, SKULPTURË 
Lënda:  VIZATIM 
Sistemi: 4-vjeçar 
Klasa:  e 11-të 
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Kohëzgjatja:  34 javë x 8 orë/javë = 272 orë 
 
 

• Synimet e lëndës për klasën e 11-të  
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 
 

• të vizatojë në mënyrë të saktë dhe të qartë objektet dhe modelet që i jepen në dispozicion nga 
natyra e gjallë; 

• të ndërtojë dhe të konstruktojë një kokë njeriu, qoftë ky riprodhim, kopjim, model allçie apo 
model nga natyra e gjallë;  

• të kuptojë dhe të riprodhojë saktë proporcionet e ndërtimit të një koke njerëzore, njëherësh në 
mënyrë të studiuar dhe në mënyrë të shkathët; 

• të riprodhojë saktë dhe qartë natyrën e gjallë nëpërmjet lapsit apo karbonit; 
• të synojë, mbi të gjitha, arritjen e transmetimit të një emocioni dhe sidomos të bëjë tentativat e 

para drejt arritjes së psikologjisë individuale të modeleve;  
• të kuptojë formimin me bazë të kokës së njeriut, duke filluar nga ndërtimi i kafkës, kokës 

anatomike, si dhe me modelet nga natyra e gjallë; 
• të arrijë, krahas formimit praktik dhe konkret, të pasurohet edhe teorikisht me eksperiencat më të 

mira botërore, për sa i përket vizatimit dhe sidomos, për sa i përket vizatimit të portretit si një 
gjini shumë e rëndësishme e arteve figurative; 

• të aftësohet dhe të konkretizojë më tej përpjekjet drejt një individualiteti krijues.
 

2. Përmbajtja tematike e lëndës “Vizatim”, klasa e 11-të (272 orë) 
 
 
 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Natyrë e qetë, trajtuar vetëm me një 

linjë 
1.1. Kompozimi dhe vizatimi në formë 
skice.  8 orë 
1.2. Eliminimi i linjave të tepërta.  
 8 orë 
1.3. Detajimi dhe përfundimi i saktë i 
detyrës.   8 orë 

24 orë Përgjatë vitit, nxënës/i,-
ja duhet: 
 
• Të përqendrohet 

maksimalisht, në 
mënyrë që të 
zhvillojë më tepër 
aftësinë për një 
vizatim analitik dhe 
logjik sesa 
sipërfaqësor. 

 
Tema 2 2. Dora (allçi) në dy pozicione 

2.1. Skica në pozicione të ndryshme për 
njohjen e modelit.     5 orë 
2.2. Kompozimi, vizatimi i saktë dhe 
përpunimi tonal i Pozicionit I.  
 15 orë 
2.3. Kompozimi, vizatimi i saktë dhe 
përpunimi tonal i Pozicionit II.  
 10 orë 

30 orë • Të riprodhojë saktë 
plastikën dhe 
formën në të dyja 
pozicionet e dorës 
së allçisë. 

• Të transmetojë 
edhe një emocion 
të ndryshëm në dy 
pozicionet e 
ndryshme. 

Tema 3 3. Kafka nga natyra në disa pozicione 60 orë • Të ndërtojë qartë 
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(tri pozicione studimi) 
3.1. Skica në pozicione të ndryshme për 
njohjen e modelit.  8 orë 
3.2. Kompozimi, vizatimi i saktë dhe 
përpunimi tonal i Pozicionit I .  
 20 orë 
3.3. Kompozimi, vizatimi i saktë dhe 
përpunimi tonal i Pozicionit II.  
 20 orë 
3.4. Kompozimi, vizatimi i saktë dhe 
përpunimi tonal i Pozicionit III.  
 12 orë 

dhe saktë në të tri 
pozicionet kafkën e 
njeriut, duke 
synuar, mbi të 
gjitha, kuptimin e 
formës. 

• Të realizojë, duke 
eksperimentuar 
njëherësh edhe 
forma të ndryshme 
vizatimi apo mjete 
të tjera ekspresioni. 

Tema 4 4. Koka anatomike 
4.1. Skica në pozicione të ndryshme për 
njohjen e modelit.        4 orë 
4.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë 
linear.     6 orë 
4.3. Shpërndarja tonale ndarja grafike. 
    10 orë 
4.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i 
detyrës .   10 orë 

30 orë • Të ndërtojë më së 
miri kokën 
anatomike duke 
synuar, mbi të 
gjitha, ndërtimin e 
saktë të relievit 
muskulor në 
mënyrë analitike. 

Tema 5 5. Portret klasik (allçi) 
5.1. Skica në pozicione të ndryshme për 
njohjen e modelit.      9 orë 
5.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë 
linear.    10 orë 
5.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja 
grafike.    10 orë 
5.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i 
detyrës .   10 orë 

39 orë • Të riprodhojë qartë 
dhe saktë formën 
dhe karakterin e 
modelit, duke 
synuar, mbi të 
gjitha, ndërtimin 
logjik të kësaj koke 
klasike dhe duke 
eliminuar shikimin 
sipërfaqësor. 

Tema 6 6. Kopjim portreti nga mjeshtrat e 
mëdhenj botërorë 
6.1. Hedhja e vizatimit të saktë.   5 orë 
6.2. Hedhja dhe përpunimi i ndarjes 
grafike.   5 orë 
6.3. Hedhja e raporteve tonale dhe 
përpunimi i tyre.      5 orë 
6.4. Përpunimi i stilit të portretit që 
kopjohet.   5 orë 
6.5. Detajimi dhe përfundimi i kopjimit. 
  4 orë 

24 orë • Të riprodhojë në 
mënyrë sa më të 
saktë teknikën e 
përdorur nga 
origjinali. 

•  Të transmetojë, 
mbi të gjitha, 
shpirtin e kohës 
apo të autorit që po 
kopjohet, duke 
përfituar kështu 
edhe një 
eksperiencë më 
tepër për mënyrën 
subjektive të 
shprehjes apo 
ekspresionit. 

Tema 7 7. Portret nga natyra e gjallë 
 

35 orë • Të kuptojë ç'është 
portreti nga natyra 
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7.1. Skica në pozicione të ndryshme për 
të njohur modelin.      4 orë 
7.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë 
linear.    12 orë 
7.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja grafike
 .   12 orë 
7.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i 
detyrës .   7 orë  

e gjallë, fizionomia 
e tij, karakteri, 
ndërtimi dhe 
konstruktimi i tij. 

• Të mbajë 
vazhdimisht 
parasysh kontaktin 
e drejtpërdrejtë me 
modelin si një 
eksperiencë që 
krijon një bagazh 
shumë të mirë 
krijues. 

Tema 8 8. Portret nga natyra e gjallë nr. 2 
 
8.1. Skica në pozicione të ndryshme për 
të njohur modelin.    4 orë 
8.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë 
linear.    10 orë 
8.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja 
grafike.   8 orë 
8.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i 
detyrës .   8 orë 

30 orë • Të tregojë aftësinë 
reale të tij në 
perfeksionimin e 
vizatimit. 

•  Të ndërtojë një 
kokë njeriu duke 
pasur parasysh 
karakterin dhe 
fizionominë e tij. 

• Të vizatojë lirshëm, 
në mënyra dhe 
teknika të 
ndryshme. 

• Të manifestojë 
gjithë mësimet e 
marra në klasën XI. 

 
 
 
 
3. VLERËSIMI 

 
Për të arritur nivelin e lartë, nxënës/i,-ja:  
 
• Vizaton në mënyrë të saktë dhe të qartë objektet dhe modelet që i jepen në dispozicion nga natyra e 

gjallë. 
• Ndërton dhe konstrukton saktë dhe qartë një kokë njeriu, qoftë ky riprodhim, kopjim, model allçie 

apo model nga natyra e gjallë. 
• Kupton dhe riprodhon saktë proporcionet e ndërtimit të një koke njerëzore, njëherësh në mënyrë të 

studiuar dhe në mënyrë të shkathët. 
• Synon arritjen e transmetimit të një emocioni, sidomos kur bën tentativat e para drejt arritjes së 

psikologjisë individuale të modeleve. 
• Kupton formimin me bazë të kokës së njeriut, duke filluar nga ndërtimi i kafkës, kokës anatomike, si 

dhe me modelet nga natyra e gjallë. 
• Bën hapa të sigurt drejt individualitetit artistik. 
 
Për të arritur nivelin mesatar, nxënës/i,-ja:  
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• Vizaton mjaftueshëm saktë modelet nga natyra e gjallë. 
• Arrin të ndërtojë një kokë njeriu, qoftë ky riprodhim, kopjim, model allçie apo model nga natyra e 

gjallë. 
• Tenton të bashkërendojë vizatimet me seanca të gjata studimore me ato të shkurtra dhe të shkathëta. 
• Bën përpjekje drejt arritjes së një emocioni të caktuar dhe kur tenton drejt psikologjisë. 
• Është korrekt ndaj programit të shkollës. 
 
Për të arritur nivelin e ulët, nxënës/i,-ja:  

 
• Vizaton me vështirësi modelet nga natyra e gjallë. 
• Bën gabime proporcionale në ndërtimin apo konstruksionin e një koke njeriu. 
• Shfaq defekte në vizatimin e një koke njeriu, qoftë ky kopjim, model allçie apo model nga natyra e 

gjallë. 
• Shfaq probleme thelbësore si në seancat e gjata studimore, ashtu edhe në ato të shkurtrat. 
• Nuk është krejtësisht korrekt ndaj programit mësimor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dega:   ART FIGURATIV - PIKTURË, SKULPTURË 
Lënda:  VIZATIM 
Sistemi: 4-vjeçar 
Klasa:  e 12-të 
Kohëzgjatja:  34 javë x 8 orë/javë = 272 orë 
 
 

1. Synimet e lëndës: 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• të punojë në mënyrë të perfeksionuar dhe shumë profesionale me laps, si dhe me teknikat e 
ndryshme të vizatimit të servirura nga mësuesi i lëndës;  

• të synojë, mbi të gjitha, arritjen e karakterit të modelit, tipin e tij, veçoritë dalluese, fizionominë 
dhe synimin drejt arritjes së transmetimit të një emocioni njerëzor;  

• të arrijë të transmetojë psikologjinë e modeleve të ndryshme;  
• të arrijë të kalojë natyrshëm nga të mësuarit e zanatit apo mjeshtërisë së vizatuesit te krijimi i 

identitetit personal artistik; 
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• të manovrojë me të gjitha mjetet që ka në dispozicion, për të arritur rezultate të pjekura dhe 
serioze në paraqitjen e punëve;  

• të kuptojë dhe të ushtrojë lirshëm lloje të ndryshme vizatimesh duke kaluar lirisht nga vizatimi 
analitik studimor te vizatimi ekspresiv dhe i lirshëm; 

• të arrijë të plotësohet, me ndihmën konkrete të mësuesit, edhe nga ana teorike, ku njohja me 
artistët dhe vizatuesit e mëdhenj botërorë dhe shqiptarë është e një rëndësie të veçantë; 

• të qartësohet më tej për sa i përket shijeve artistike dhe individualitetit krijues si një bazë e vërtetë 
për krijimin e artistëve të ardhshëm. 

 
2. Përmbajtja tematike e lëndës “Vizatim”, klasa e 12-të (272 orë) 

 
 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Duart nga natyra e gjallë 

 
1.1. Skica në pozicione të ndryshme për 
të njohur modelin.    4 orë 
1.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë 
linear.    10 orë 
1.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja 
grafike.    13 orë 
1.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i 
detyrës .   8 orë 

35 orë Përgjatë vitit, nxënës/i,-
ja duhet: 
• Të transmetojë 

emocion dhe 
ngrohtësi nëpërmjet 
riprodhimit të 
plastikës, tensionit 
apo delikatesës së 
duarve. 

• Të krijojë një 
përshtypje me anë 
të një vizatimi të 
shkathët dhe 
dinamik. 

Tema 2 2. Torsi (allçi) 
2.1. Skica në pozicione të ndryshme për 
të njohur modelin.  4 orë 
2.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë 
linear.    10 orë 
2.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja grafike
 .    13 orë 
2.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i 
detyrës .   8 orë 

35 orë • Të nxjerrë në pah 
aftësitë e tij për sa i 
përket mënyrës së 
vizatimit, arritjes 
transmetimit të 
lëvizjes së torsit, 
formave të qarta 
muskulore dhe 
trajtimit tonal. 

Tema 3 3. Portret burri nga natyra e gjallë 
(letër në dimensione të mëdha) 
 
3.1. Skica në pozicione të ndryshme për 
të njohur modelin.        4 orë 
3.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë 
linear.    10 orë 
3.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja 
grafike.    13 orë 
3.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i 
detyrës.    8 orë 

35 orë • Të riprodhojë saktë 
dhe me përkushtim 
karakterin dhe 
tiparet e veçanta të 
modelit nga natyra. 

•  Të jetë në lëvizje 
kontrolli të 
vizatimit, pasi 
dimensioni i madh i 
punës e detyron 
këtë kontroll. 
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Tema 4 4. Portret gruaje nga natyra e gjallë 
(letër në dimensione të mëdha) 
 
4.1. Skica në pozicione të ndryshme për 
të njohur modelin.   4 orë 
4.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë 
linear.    10 orë 
4.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja 
grafike.    13 orë 
4.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i 
detyrës .   8 orë 

35 orë • Të transmetojë 
emocion dhe 
ngrohtësi nëpërmjet 
riprodhimit të 
plastikës, tensionit 
apo delikatesës së 
portretit të gruas. 

• Të krijojë një 
përshtypje me anë 
të vizatimit të 
shkathët dhe 
dinamik. 

Tema 5 5. Portret me duar nga natyra e gjallë 
 
5.1. Skica në pozicione të ndryshme për 
të njohur modelin.  4 orë 
5.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë 
linear.    16 orë 
5.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja 
grafike.   16 orë 
5.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i 
detyrës .   10 orë 

46 orë • Të vëzhgojë sa më 
mirë natyrën. 

• Të riprodhojë sa 
më saktë natyrën, 
duke tentuar që, 
përveç lëvizjes dhe 
fizionomisë, të 
arrijë të transmetojë 
edhe psikologjinë e 
modelit. 

Tema 6 6. Skica të shpejta me karbon, akuarel, 
guash.  
(letra në dimensione të mëdha) 
 
6.1. Skica të shpejta me karbon. 10 orë 
6.2. Skica të shpejta me tempera, guash 
dhe akuarel. 10 orë 
 

20 orë • Të riprodhojë në 
mënyrë sa më të 
shkathët 
fizionominë, 
karakterin, lëvizjen. 

• Të interpretojë mbi 
realitetin, duke 
futur në të edhe 
subjektivitet 
artistik, sipas 
prirjeve. 

• Të synojë edhe 
psikologjinë e 
modelit. 

Tema 7 7. Trupi anatomik  
(dy pozicione qëndrimi) 
 
7.1. Skica në pozicione të ndryshme për 
njohjen e modelit.  8 orë 
7.2. Kompozimi, vizatimi i saktë dhe 
përpunimi tonal i Pozicionit I. 16 orë 
7.3. Kompozimi, vizatimi i saktë dhe 
përpunimi tonal i Pozicionit II. 16 orë 

40 orë • Të jetë rigoroz në 
këtë detyrë dhe të 
shoqërojë dijet 
praktike me dijet 
teorike të marra në 
lëndën e anatomisë 
artistike. 

•  Të plotësojë 
bagazhin vetjak 
artistik për 
ndërtimin dhe 
kanonet e trupit të 
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njeriut. 
Tema 8 8. Portret me duar nga natyra e gjallë, 

trajtuar vetëm me një linjë 
  
 8.1. Kompozimi dhe vizatimi në formë 
skice.  8 orë 
8.2. Eliminimi i linjave të tepërta. 
 10 orë 
8.3. Detajimi dhe përfundimi i saktë i 
detyrës .   8 orë 

26 orë Duke qenë se kjo temë 
është e një shkalle 
vështirësie më të madhe 
se temat e programit të 
klasës XII, nxënësi 
duhet: 
• Të përqendrohet 

duke zhvilluar më 
tepër aftësinë për 
një vizatim analitik 
dhe logjik sesa 
sipërfaqësor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. VLERËSIMI 

 
Për të arritur nivelin e lartë, nxënës/i,-ja:  
 
• Punon në mënyrë të perfeksionuar dhe shumë profesionale me laps, si dhe me teknikat e ndryshme të 

vizatimit. 
• Synon arritjen e karakterit të modelit, tipin e tij, veçoritë dalluese, fizionominë dhe sidomos, kur ka 

synimin drejt arritjes së transmetimit të një emocioni njerëzor. 
• Arrin të transmetojë psikologjinë e modeleve të ndryshme. 
• Arrin të kuptojë dhe të ushtrojë lirshëm lloje të ndryshme vizatimesh, duke kaluar lirisht nga vizatimi 

analitik studimor te vizatimi ekspresiv dhe i lirshëm. 
• Arrin të kalojë natyrshëm nga të mësuarit e zanatit apo mjeshtërisë së vizatuesit, te krijimi i identitetit 

personal artistik. 
• Arrin të plotësohet më tepër edhe nga ana teorike, duke qenë i vetëdijshëm që njohja me artistët dhe 

vizatuesit e mëdhenj botërorë dhe shqiptarë është e një rëndësie të veçantë. 
• Është korrekt ndaj programit, në koherencë të plotë me eksperimentimin dhe është në nivel 

shembullor. 
 
 
Për të arritur nivelin mesatar, nxënës/i,-ja:  
 
• Vizaton mjaftueshëm mirë me laps dhe teknikat e tjera plotësuese. 
• Arrin me vështirësi karakterin, tipin e modelit, veçoritë dalluese, fizionominë. 
• Tenton drejt transmetimit të një emocioni të caktuar. 
• Tenton, qoftë edhe pa sukses, të arrijë të transmetojë psikologjinë e modeleve të ndryshme. 
• Kalon me vështirësi nga vizatimi analitik studimor tek ai ekspresiv dhe i lirshëm. 
• Njeh mjaftueshëm historinë e artit. 
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• Është korrekt ndaj programit të shkollës. 
 
Për të arritur nivelin e ulët, nxënës/i,-ja:  

 
• Vizaton me vështirësi me laps apo me teknikat e tjera plotësuese. 
• Nuk jep asnjë rezultat në arritjen e karakterit të modelit, veçorive dalluese apo fizionomisë së tij. 
• Dështon në transmetimin e një emocioni nëpërmjet vizatimit. 
• Ka defekte të rënda strukturore në vizatimin analitik. 
• Nuk ka njohuri të shumta në historinë e artit. 
• Nuk tenton shumë të plotësojë boshllëqet. 
• Nuk është shumë korrekt me programin mësimor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dega:   ART FIGURATIV - PIKTURË, SKULPTURË 
Lënda:  VIZATIM 
Sistemi : 4-vjeçar 
Klasa:  e 13-të 
Kohëzgjatja:  34 javë x 8 orë/javë = 272 orë 
 

2. Synimet e lëndës: 
Në përfundim të këtij programi nxënës/i,-ja duhet: 
 

• të vizatojë në mënyrë profesionale, të riprodhojë në mënyrë korrekte dhe të saktë botën, 
ambientin që na rrethon, modelet e ndryshme, personazhet apo karakteret e shumëllojshme të 
jetës së përditshme, psikologjinë dhe veçoritë e tyre; 

• të synojë, mbi të gjitha, arritjen e një vizatimi si një vepër më vete dhe jo si bazë për pikturën apo 
skulpturën, gjithashtu të synojë drejt arritjes së transmetimit të një emocioni njerëzor; 

• të arrijë të transmetojë psikologjinë e modeleve të ndryshme; 
• të arrijë të kalojë natyrshëm, nga të mësuarit e zanatit apo mjeshtërisë së vizatuesit te krijimi i 

identitetit personal artistik; 
• të manovrojë me të gjitha mjetet që ka në dispozicion, për të arritur rezultate të pjekura dhe 

serioze në paraqitjen e punëve;  
• të kuptojë dhe të ushtrojë lirshëm lloje të ndryshme vizatimesh, duke kaluar lirisht nga vizatimi 

analitik studimor te vizatimi ekspresiv dhe i lirshëm; 
• të arrijë të plotësohet, me ndihmën konkrete të mësuesit edhe me përvojat moderne botërore, si: 

arti konceptual, instalacioni, performansa, videoja etj., në mënyrë që të krijojë atë pedanë aq të 
nevojshme drejt studimeve të specializuara të shkollë së lartë. 
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Përmbajtja tematike e lëndës “Vizatim”, klasa e 13-të (272 orë) 

 
 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Kopjim nga vizatimet klasike 

 
1.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë.  
 4 orë 
1.2. Hedhja e së përgjithshmes tonale.  
 10 orë 
1.3. Detajimi, përpunimi i stilit dhe 
përfundimi i detyrës.  6 orë  

20 orë Përgjatë vitit, nxënës/i,-
ja duhet: 
 
• Të kopjojë në 

mënyrë selektive 
dhe të përzgjedhur, 
duke synuar të 
kopjojë mënyrën e 
trajtimit stilistikor 
të veprës që po 
kopjohet, dhe jo 
dukshmërinë 
sipërfaqësore të saj. 

Tema 2 2. Figurë klasike (allçi) 
 
2.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë. 6 orë 
2.2. Hedhja e së përgjithshmes tonale dhe 
format kryesore të figurës. 12 orë 
2.3. Detajimi dhe përfundimi i detyrës.  
 6 orë 

24 orë • Të riprodhojë saktë 
lëvizjen, hijeshinë, 
harmoninë trupore, 
formëzimin e trupit 
nën veshje, siluetat 
dhe shpërndarjen 
tonale. 

Tema 3 3. Portret me duar nga natyra e gjallë 
3.1. Skica në pozicione të ndryshme për të 
njohur modelin.  4 orë 
3.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë linear.
    10 orë 
3.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja grafike.
     10 orë 
3.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i detyrës
 .   6 orë 

30 orë • Të vizatojë në 
mënyrë impulsive 
dhe me frymëzim, 
në mënyrë që të 
arrijë të transmetojë 
një emocion të 
caktuar te shikuesit 
(ekspresiviteti është 
një nga kërkesat 
kryesore të kësaj 
detyre). 

Tema 4 4. Figurë nga natyra e gjallë 
 me karbon, tempera, guash, akuarel, (letër 
me dimensione të mëdha katër pozicione të 
ndryshme) 
 
4.1. Pozicioni i parë – karbon.  8 orë 
4.2. Pozicioni i dytë – karbon.  8 orë 
4.3. Pozicioni i tretë - tempera, guash, akuarel
 .  8 orë 
4.4. Pozicioni i katërt - tempera, guash, 
akuarel .  8 orë 

32 orë • Të transmetojë një 
emocion, karakterin 
dhe psikologjinë e 
modelit, duke qenë 
njëherësh edhe 
korrekt ndaj tij. 

 

Tema 5 5. Figurë e kompozuar 
 
5.1. Skica në pozicione të ndryshme për të 
njohur modelin.    4 orë 
5.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë linear.
    12 orë 
5.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja grafike.
     12 orë 

38 orë • Të transmetojë 
nëpërmjet vizatimit 
të tij karakterin e 
personazhit që ka 
përpara, qëndrimin, 
fizionominë dhe 
psikologjinë 
nëpërmjet një 
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5.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i detyrës.
    12 orë 

vizatimi korrekt. 

Tema 6 6. Figurë e kompozuar në marrëdhënie 
vetëm me një tjetër objekt real  
 
6.1. Kompozimi, konceptimi i objektit tjetër 
real, vizatimi i saktë i tyre. 8 orë 
6.2. Hedhja e së përgjithshmes dhe formave 
kryesore fizionomike.  8 orë 
6.3. Figura në marrëdhënie me objektin, 
konceptimi tërësor i kompozimit. 8 orë 
6.4. Përpunimi i përgjithshëm. 8 orë 
6.5. Detajimi, arritja e karakterit dhe 
përfundimi stilistikor i detyrës. 6 orë 

38 orë • Të jetë krejtësisht i 
hapur ndaj 
alternativave të 
ndryshme që i 
vihen përpara në 
këtë temë. 

•  Të kryejë hapat e 
parë drejt 
konceptit. 

• Të bashkëngjisë 
natyrshëm një 
model real me një 
objekt virtual, duke 
përcjellë një 
emocion. 

 
Tema 7 7. Portret nga natyra e gjallë, me 

dimension të madh (100 x 70 cm) 
7.1. Skica në pozicione të ndryshme për të 
njohur modelin.  4 orë 
7.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë linear.
    10 orë 
7.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja grafike.
     10 orë 
7.4. Detajimi dhe përfundimi i saktë i detyrës
 .   10 orë  

34 orë • Të transmetojë 
nëpërmjet vizatimit 
të tij karakterin e 
personazhit që ka 
përpara, qëndrimin 
e tij, fizionominë 
dhe psikologjinë 
nëpërmjet një 
vizatimi korrekt 
ndaj natyrës. 

Tema 8 8. Portret me duar nga natyra e gjallë, 
trajtuar vetëm me një linjë 
 
8.1. Kompozimi dhe vizatimi në formë skice.
    10 orë 
8.2. Eliminimi i linjave të tepërta. 
      12 orë 
8.3. Detajimi dhe përfundimi i saktë i detyrës
 .   10 orë 

32 orë • Të përqendrohet 
maksimalisht, në 
mënyrë që të 
zhvillojë më tepër 
aftësinë për një 
vizatim analitik dhe 
logjik sesa 
sipërfaqësor. 

Tema 9 9. Portret me duar nga natyra e gjallë 
 
9.1. Skica në pozicione të ndryshme për të 
njohur modelin.  4 orë 
9.2. Kompozimi dhe vizatimi i saktë linear.
    6 orë 
9.3. Shpërndarja tonale dhe ndarja grafike.
     8 orë 
9.4.Detajimi dhe përfundimi i saktë i detyrës
 .   6 orë 

24 orë • Të vizatojë në 
mënyrë impulsive 
dhe me frymëzim. 

• Të transmetojë një 
emocion të caktuar 
te shikuesit. 

• Të transmetojë 
ekspresivitetin dhe 
qëndrimin 
individual artistik si 
një nga kërkesat 
kryesore të kësaj 
detyre. 

 
 
 
 



 43 

 
3. KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 
Lënda e vizatimit, duke përfshirë të dyja specialitetet, pikturë dhe skulpturë, si një nga lëndët bazë të 
formimit artistik, kërkon të plotësojë me njohuri të plota nxënësin. Në këtë lëndë, nëpërmjet studimit 
gradual dhe rritjes së vështirësisë së detyrave, nxënësi do të kalojë natyrshëm nga të mësuarit e zanatit 
apo mjeshtërisë së vizatuesit te krijimi i identitetit personal artistik. Kjo lëndë do t’i çojë nxënësit drejt 
kërkimit dhe kuptimit të formës, mënyrës se si ajo shfaqet në natyrë në objektet tredimensionale dhe 
në sipërfaqen dydimensionale të fletës së vizatimit. Nëpërmjet vizatimit, nxënësit duhet të kuptojnë 
formën dy- dhe tredimensionale edhe nëpërmjet dritës, sipërfaqes, kontrastit, baraspeshës dhe 
marrëdhënieve që objektet krijojnë me njëri-tjetrin. Në këtë lëndë, nxënësit duhet të kuptojnë dhe të 
dinë të përdorin në mënyrë profesionale mundësitë shprehëse të teknikave të ndryshme të vizatimit. 
Mësuesit do të realizojnë programin duke: 
 a) kopjuar modelin nga arti klasik botëror ose trashëgimia jonë artistike historike; 
 b) kopjuar dhe interpretuar modelet e ndryshme nga natyra që nga objektet e allçisë deri te figura 
njerëzore; 
 c) realizuar kompozim në vizatim me objekte që krijojnë marrëdhënie me njëra-tjetrën;  
 d) realizuar detyrat me shumëllojshmëri teknikash të vizatimit. 
 
4. VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 
• Vizaton në mënyrë profesionale, riprodhon në mënyrë korrekte dhe të saktë botën, ambientin që 

na rrethon, modelet e ndryshme, personazhet apo karakteret e shumëllojshme të jetës së 
përditshme, psikologjinë dhe veçoritë e tyre. 

• Synon arritjen e një vizatimi si një vepër më vete dhe jo si bazë për pikturën apo skulpturën. 
• Synon drejt arritjes së transmetimit të një emocioni njerëzor, kur arrin të transmetojë psikologjinë 

e modeleve të ndryshme. 
• Kupton dhe ushtron lirshëm lloje të ndryshme vizatimesh duke kaluar lirisht nga vizatimi analitik 

studimor te vizatimi ekspresiv dhe i lirshëm. 
• Manovron, me të gjitha mjetet që ka në dispozicion, për të arritur rezultate të pjekura dhe serioze 

në paraqitjen e punëve. 
• Arrin të kalojë natyrshëm nga të mësuarit e zanatit apo mjeshtërisë së vizatuesit, te krijimi i 

identitetit personal artistik. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 
• Vizaton mjaftueshëm mirë me laps ambientin që na rrethon, modelet e ndryshme, personazhet dhe 

karakteret e larmishme të jetës së përditshme. 
• Tenton drejt krijimit të një vizatimi si një vepër arti më vete. 
• Punon mjaftueshëm për arritjen e një emocioni apo transmetimit të psikologjisë individuale. 
• Përdor, me pak vështirësi, llojet e ndryshme të vizatimeve, si dhe mjetet e tjera në dispozicion të 

tij. 
• Rezultatet apo përpjekjet janë mjaftueshëm mirë. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Vizaton me probleme, si me laps ashtu edhe me mjetet e tjera, natyrën apo ambientin që na 

rrethon, karakteret dhe personazhet e jetës së përditshme. 
• Nuk tenton aspak drejt arritjes së transmetimit të psikologjisë së modeleve të ndryshme. 
• Has shumë vështirësi në vizatimin studimor analitik dhe në atë ekspresiv e të shpejtë. 
• Rezultati është i pakënaqshëm dhe mediokër. 
• Ndjekja e programit mësimor nuk është aspak korrekte. 
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Dega:   ART FIGURATIV - PIKTURË 
Lënda:  PIKTURË 
Klasa:  e 10-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 4 orë/javë = 136 orë 
                                   
 1. Synimet e lëndës për klasën e 10-të  
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 

4. Të kompozojë në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në letër.  
5. Të njohë konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të ngjyrave; 

të njohë dhe të perfeksionojë ngjyrat bazë dhe ato plotësuese, kombinimin e tyre, raportin 
piktorik, sipërfaqen ngjyrore dhe rëndësinë e përmasës së saj në raport me një tjetër sipërfaqe, 
kontrastin koloristik, teorinë dhe praktikën e ngjyrave të së njëjtës familje dhe të të 
kundërtave.  

6. Të praktikojë, në fillim duke kopjuar dhe, më pas, duke e përshtatur në detyrat e radhës në 
program, spektrin e ngjyrave si një nga teoritë-praktikë më me vlerë në shpjegimin thelbësor 
të shpërndarjes së ngjyrave në natyrë. 

• Të riprodhojë saktë dhe qartë natyrën e gjallë nëpërmjet penelit.  
• Të përvetësojë teknikën e akuarelit, si një nga teknikat më të vështira dhe profesionale në 

fushën e arteve pamore. 
• Të përvetësojë teknikat e tjera plotësuese, siç janë: guashi, tempera, lapsat me ngjyrë, pastelat, 

kolazhi etj. 
• Të aftësohet për të krijuar dhe për të pasur një qëndrim vetjak dhe gjykim artistik ndaj punës 

së tij dhe asaj të të tjerëve. 
• Të drejtohet drejt një origjinaliteti dhe individualiteti vetjak në vazhdimësi të studimeve. 

 
 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Pikturë”, klasa e 10-të (136 orë) 
 

 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Punë e lirë (njohja me akuarelin) 4 orë Përgjatë vitit, nxënës/i,-

ja duhet: 
• Të përvetësojë 

mënyrën e 
përdorimit të penelit 
në teknikën e 
akuarelit. 

Tema 2 2. Piktura harmonike, disharmonike dhe 
dekorative (ushtrime) 
2.1.  Piktura harmonike.         4 orë 
2.2.  Piktura disharmonike.       4 orë 
2.3.  Piktura dekorative.         4 orë 

12 orë • Të dallojë 
ndryshimet midis 
këtyre llojeve të 
pikturës. 

Tema 3 3. Ushtrime mbi spektrin e ngjyrave 
3.1. Spektri tonal i çdo ngjyre  
    të veçantë.                    4 orë 
3.2. Spektri rrethor i ngjyrave.        4 orë 
3.3. Ngjyrat bazë dhe ato plotësuese.   4 orë 

12 orë • Të riprodhojë 
spektrat e ndryshëm 
skematikë që i 
serviren në mënyrë 
të saktë dhe të qartë. 

Tema 4 4. Grup problemesh teknike: 
guashi, temperat, pasteli, kolazhi, bojërat e 
lapsit 
4.1. Guashi dhe temperat.           15 orë 
4.2. Pasteli dhe bojërat e lapsit.      15 orë 

40 orë • Të përvetësojë 
teknikat, në mënyrë 
që të zgjerojë 
rrethin e njohurive 
të tij teknike për 
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4.3. Kolazhi.                    10 orë pikturën. 
Tema 5 5. Grup problemesh komplekse: 

Natyrë e qetë monokrom 
 
5.1. Kompozimi në letër.         4 orë 
5.2. Vizatimi i saktë i natyrës së qetë. 
                            4 orë 
5.3. Hedhja e masave kryesore.      12 orë 
5.4. Detajimi i natyrës.             4 orë 

24 orë • Të provojë që 
formën ta japë me 
anë të penelit, duke 
ndikuar kështu në 
përforcimin e 
konceptit hapësirë-
formë. 

Tema 6 6. Grup problemesh komplekse: 
Natyrë e qetë me ngjyra reale  
6.1. Kompozimi në letër.            4 orë 
6.2. Vizatimi i saktë i natyrës së qetë.   4 orë 
6.3. Hedhja e raporteve kryesore piktorik.
                           4 orë 
6.4. Përpunimi i mëtejshëm i ngjyrave  8 orë 
6.5. Detajimi i natyrës së qetë.        4 orë 

24 orë • Të praktikojë 
konkretisht dijet e 
përftuara nga temat 
e mëparshme.  

• Të zbërthejë gjithë 
spektrin e ngjyrave 
te kjo natyrë e qetë. 

• Të përftojë të gjitha 
ngjyrat e këtij 
modeli nëpërmjet 
ngjyrave bazë. 

Tema 7 7. Peizazh nga natyra 
 
7.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë i peizazhit.
                    4 orë 
7.2. Hedhja e përshtypjes së parë dhe raporteve 
kromatike.               8 orë 
7.3. Përpunimi i raporteve kromatike.  4 orë 
7.4. Detajimi dhe përfundimi i detyrës. 4 orë 

20 orë • Të kuptojë se 
ç'është përshtypja e 
parë në një peizazh. 

• Të pikturojë 
shkathët, në mënyrë 
që të kapë realitetin 
e lëvizshëm. 

• Të krijojë një 
mjedis sa më 
natyral. 

 
 
 
 
      3.VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 
• Kompozon në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në letër. 
• Njeh konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të ngjyrave. 
• Njeh dhe ka përsosur ngjyrat bazë dhe ato plotësuese, kombinimin e tyre, raportin piktorik, 

sipërfaqen ngjyrore dhe rëndësinë e përmasës së saj në raport me një tjetër sipërfaqe, kontrastin 
koloristik, teorinë dhe praktikën e ngjyrave të së njëjtës familje dhe të të kundërtave. 

• Riprodhon saktë dhe qartë natyrën e gjallë nëpërmjet penelit. 
• Përvetëson teknikën e akuarelit, si dhe teknikat e tjera plotësuese, siç janë: guashi, tempe-ra, 

lapsat me ngjyrë, pastelat, kolazhi etj. 
• Është korrekt në zbatimin e programit dhe detyrat e dhëna nga mësuesi i lëndës. 
• Vlerëson nga ana teknike punën e tij dhe atë të të tjerëve. 
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Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 
• Kompozon në mënyrë të mjaftueshme dhe relativisht mirë. 
• Njeh disi konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të ngjyrave. 
• Njeh në mënyrë të përgjithshme ngjyrat bazë, ngjyrat plotësuese, kombinimin e tyre, kontrastin 

ngjyror, ngjyrat e së njëjtës familje dhe ato të të kundërtave. 
• Riprodhon mjaftueshëm natyrën e gjallë në pikturë. 
• Është relativisht korrekt me programin mësimor. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Kompozon me defekte strukturore. 
• Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të ngjyrave. 
• Arrin të njohë me vështirësi ngjyrat bazë dhe ngjyrat plotësuese, kombinimin e tyre dhe kontrastin 

koloristik, ngjyrat e së njëjtës familje dhe ato të të kundërtave. 
• Riprodhon në mënyrë të përciptë natyrën e gjallë. 
• Ndjek jorregullisht programin mësimor. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

Dega:   ART FIGURATIV - PIKTURË 
Lënda:  PIKTURË 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 6 orë/javë = 204 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 11-të  
 

Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 

7. Të punojë sa më natyrshëm me teknikën e bojërave të vajit;  
8. Të punojë me çdo mjet shtesë të përfshirë në repertorin e kësaj teknike, si: spatulat e 

ndryshme, punën me leckë, me bisht peneli etj.  
• Të përvetësojë karakteristikat teknike bazë të bojërave të vajit dhe të jetë në gjendje që të 

riprodhojë në mënyrë sa më korrekte natyrën që e rrethon nëpërmjet penelit.  
• Të krijojë nëpërmjet penelave përshtypjen dhe impresionin e një modeli të caktuar duke 

balancuar shpërndarjen tonale, atë grafike, raportet koloristike, si dhe përpunimin e detajit në 
marrëdhënie me të përgjithshmen. 

• Të përvetësojë, krahas trajtimit me seanca të zgjatura, edhe trajtimin e përshtypjes së parë, me 
seanca të shkurtra, me hedhje dhe penelata të shkathët, gjithnjë duke respektuar parimet bazë 
të spektrit të ngjyrave të mësuara në klasën e 10-të. 

• Të arrijë një besnikëri të madhe ndaj modelit dhe një riprodhim sa më të saktë të tij, në 
mënyrë që të krijohet ai bagazh aq i nevojshëm figurativ për cilindo artist të ardhshëm. 

• Të drejtohet drejt një origjinaliteti dhe individualiteti vetjak në vazhdimësi të studimeve. 
 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Pikturë”, klasa e 11-të (204 orë) 
 
 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Grup problemesh teknike  

(njohja me teknikën e vajit) 
24 orë Përgjatë vitit, nxënës/i,-ja 

duhet: 
• Të fillojë të prekë dhe 

të përsosë mënyrën e 
përdorimit të penelit 
në teknikën e vajit. 

• Të përsosë modelimin 
e objekteve me këtë 
teknikë. 

Tema 2 2. Natyrë e qetë me objekte 
 
2.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë.    6 orë 
2.2. Hedhja e së përgjithshmes koloristike. 4 orë 
2.3. Përpunimi koloristik i raporteve kryesore.  
                                 10 orë 
2.4. Detajimi dhe përfundimi i detyrës.    4 orë 

24 orë • Të përvetësojë 
mënyrën bazë të 
pikturimit konkret 
përballë një natyre të 
qetë. 

• Të tentojë të krijojë 
një marrëdhënie të 
drejtpërdrejtë me 
modelin, duke 
nënvizuar mbi të 
gjitha qëndrimin dhe 
veçoritë dalluese 
koloristike të këtij 
modeli. 

Tema 3 3. Natyrë e qetë me objekte dhe draperi 
3.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë.     6 orë 
3.2. Hedhja e së përgjithshmes koloristike.   

24 orë • Të riprodhojë saktë 
dhe me delikatesë 
natyrën, duke për-
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                                  4 orë 
3.3. Përpunimi piktorik i raporteve kryesore.  
                                 10 orë 
3.4.  
Detajimi dhe përfundimi i detyrës.       4orë         
 

fshirë në të disa nga 
mënyrat e mësuara 
deri më tani, si p.sh., 
gërvishtjet, spatulat, 
fshirjet etj. 

Tema 4 4. Brendi (Interier) 
4.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë.    6 orë 
4.2. Hedhja e së përgjithshmes koloristike.  
                                10 orë                                                                                                                                
4.3. Përpunimi i raporteve të ngjyrave.   4 orë  
4.4. Detajimi dhe përfundimi i detyrës.   4 orë  

24 orë • Të përpiqet të 
transmetojë emocion 
dhe ngrohtësi 
nëpërmjet riprodhimit 
të atmosferës së një 
mjedisi të brendshëm. 

Tema 5 5. Kolazh -Asemblazh 
 
5.1. Kolazhi me pjesë revistash, me letër muri, me 
letër me ngjyrë etj.     15 orë 
5.2.  Asemblazhi me objekte të vërtetë, kopsa, 

gjethe pemësh, rimeso etj.         15 orë 
 

30 orë • Të përcjellë një 
emocion të caktuar, 
duke unifikuar 
konceptin e 
marrëdhënieve 
hapësirë-formë-ngjyrë 
me anë të këtyre 
teknikave alternative. 

Tema 6 6. Kopjim peizazhi impresionist 
6.1.  Hedhja e vizatimit të saktë.     6 orë 
6.2.  Raportet kryesore dhe gama koloristike. 

                           10 orë 
6.3.  Hedhja e raporteve plotësuese dhe  përpunimi i 

tyre.               10 orë 
6.4.  Përpunimi i stilit të peizazhit që kopjohet 

                      4 orë 
6.5.  Detajimi dhe përfundimi i kopjimit. 4 orë 

34 orë • Të riprodhojë në 
mënyrë sa më të saktë 
teknikën e përdorur 
nga origjinali. 

•  Të transmetojë mbi të 
gjitha shpirtin e kohës 
së impresionistëve - 
dritë, ngjyrë, vezullim. 

Tema 7 7. Peizazh nga natyra 
 
7.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë i peizazhit.                      

6 orë 
7.2. Hedhja e përshtypjes së parë dhe raporteve 

kromatike.         10 orë 
7.3.  Përpunimi i raporteve koloristike.  

                             12 orë 
7.4. Detajimi dhe përfundimi i detyrës.  4 orë 

32 orë • Të kuptojë se ç'është 
përshtypja e parë në 
një peizazh. 

• Të pikturojë shkathët, 
në mënyrë që të kapë 
realitetin e lëvizshëm. 

• Të krijojë një 
atmosferë sa më 
natyrore, duke qenë 
njëherësh besnik ndaj 
natyrës, por edhe duke 
futur në të 
origjinalitetin e tij. 

Tema 8 8. Peizazh i shpejtë 
 
8.1.  Kompozimi dhe vizatimi i saktë i peizazhit.                    

2 orë 
8.2. Hedhja e përshtypjes së parë dhe raporteve 
kromatike.            6 orë 
8.3. Detajimi dhe përfundimi i detyrës. 4 orë 

12 orë • Të tregojë aftësinë 
reale të tij në 
përsosjen e teknikës së 
pikturimit me bojëra 
vaji në një situatë të 
shpejtë dhe natyrore. 

• Të manifestojë gjithë 
mësimet e përftuara në 
klasën e 11-të. 
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      3.VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Punon natyrshëm me teknikën e bojërave të vajit, si dhe me çdo mjet shtesë të përfshirë në 

repertorin e kësaj teknike, si: spatulat e ndryshme, punën me leckë, me bisht peneli etj.  
• Përvetëson karakteristikat teknike bazë të bojërave të vajit dhe është në gjendje që të riprodhojë 

në mënyrë sa më korrekte natyrën që e rrethon nëpërmjet penelit. 
• Arrin që nëpërmjet penelave të krijojë përshtypjen dhe impresionin e një modeli të caktuar, duke 

balancuar shpërndarjen tonale, atë grafike, raportet koloristike, si dhe përpunimin e detajit në 
marrëdhënie me të përgjithshmen. 

• Arrin të transmetojë një besnikëri të madhe ndaj modelit dhe një riprodhim të tij sa më të saktë. 
• Mëton të drejtohet drejt një origjinaliteti dhe individualiteti vetjak. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  

• Punon normalisht me bojërat e vajit dhe mjetet shtesë të kësaj teknike. 
• Riprodhon mjaftueshëm natyrën e gjallë në telajo. 
• Arrin njëfarë emocioni nëpërmjet penelatave në pikturë, shpërndarjes tonale, asaj grafike, 

raporteve koloristike, si dhe arrin, deri diku, të përpunojë detajin në marrëdhënie me të 
përgjithshmen. 

• Është mjaftueshëm besnik ndaj modelit. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
• Punon me vështirësi me teknikën e vajit dhe mjetet e saj shtesë. 
• Nuk arrin të riprodhojë qartë natyrën apo modelet e ndryshme që i vihen në dispozicion nga 

mësuesi i lëndës. 
• Nuk arrin të ndajë në mënyrë të qartë raportet koloristike, shpërndarjen tonale. 
• Nuk është shumë besnik ndaj modelit. 
• Nuk arrin të përpunojë detajin në marrëdhënie me të përgjithshmen. 
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Dega:   ART FIGURATIV - PIKTURË 
Lënda:  PIKTURË 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi: 4 - vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 8 orë/javë = 272 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 12-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 

9. Të punojë në mënyrë të përsosur dhe shumë profesionale me teknikën e bojërave të vajit, si 
dhe në teknikat e tjera plotësuese. 

10. Të synojë, mbi të gjitha, arritjen e karakterit të modelit, tipin e tij, veçoritë dalluese, kolorin 
dhe gamën e veçantë të ngjyrës që varion nga njëri model tek tjetri. 

• Të tentojë drejt arritjes së një pikësynimi të vështirë, siç është transmetimi i psikologjisë së 
modelit nga natyra e gjallë. 

• Të arrijë që nëpërmjet penelave të krijojë përshtypjen dhe impresionin e një modeli të caktuar, 
duke synuar mbi të gjitha vërtetësinë dhe korrektesën ndaj modelit. 

• Të përvetësojë, gjithashtu, nëpërmjet kopjimit të mjeshtërve të mëdhenj botërorë edhe 
eksperiencën e tyre si një bagazh artistik shumë i nevojshëm. 

• Të arrijë një bashkërendim të detyrave praktike të lëndës së pikturës me formimin teorik, 
akumuluar nga historia e artit botëror dhe atij shqiptar. 

• Të drejtohet drejt një origjinaliteti dhe individualiteti personal në vazhdimësi të studimeve, si 
një bazë e mirëfilltë drejt krijimit të artistit të ardhshëm.

 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Pikturë”, klasa e 12-të (272 orë) 
 
 

 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Kopjim portreti klasik ose 

impresionist 
 
1.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë. 
            6 orë 
1.2. Hedhja e së përgjithshmes koloristike.
     10 orë 
1.3. Përpunimi koloristik i raporteve 
kryesore.          14 orë 
1.4. Detajimi, përpunimi i stilit dhe 
përfundimi i detyrës.         16 orë  

46 orë Përgjatë vitit, nxënës/i,-
ja duhet: 
 
• Të punojë me 

përkushtim dhe të 
fillojë të prekë, 
duke përvetësuar 
mënyrën e 
përdorimit të 
penelit nga 
mjeshtrit e mëdhenj 
të historisë së artit 
botëror. 

• Të përfitojë dhe të 
kuptojë trajtimin 
stilistikor, 
veçantinë e llojit të 
të pikturuarit. 

Tema 2 2. Portret burri nga natyra 
 
2.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë. 
            6 orë 
2.2. Hedhja e së përgjithshmes së ngjyrave 
dhe formave kryesore fizionomike.                 
10 orë 

44 orë • Të përvetësojë 
mënyrën bazë të 
pikturimit konkret 
përballë një modeli 
të gjallë. 

• Të tentojë të krijojë 
një marrëdhënie të 
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2.3. Përpunimi koloristik i raporteve 
kryesore.          14 orë 
2.4. Detajimi, arritja e karakterit dhe 
përfundimi i detyrës.         14 orë 

drejtpërdrejtë me 
modelin, duke 
nënvizuar mbi të 
gjitha qëndrimin 
dhe veçoritë 
dalluese koloristike 
të këtij modeli, si 
dhe psikologjinë e 
tij. 

Tema 3 3. Portret gruaje nga natyra 
 
3.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë. 
           6 orë 
3.2. Hedhja e së përgjithshmes koloristike.
    10 orë 
3.3. Përpunimi piktorik i raporteve 
kryesore.    12 orë 
3.4. Detajimi, arritja e fizionomisë dhe 
përfundimi i detyrës.        14 orë 

42 orë • Të riprodhojë saktë 
dhe me delikatesë 
modelin femëror që 
ka përpara, duke 
kuptuar mbi të 
gjitha dallimet 
fizionomike të një 
femre në krahasim 
me një mashkull. 

• Të riprodhojë saktë 
nuancat e lehta që 
përshkojnë fytyrën 
delikate të femrës. 

Tema 4 4. Studim duarsh nga natyra 
4.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë. 
                  6 orë 
4.2. Hedhja e së përgjithshmes koloristike 
me plasticitet.       10 orë 
4.3. Përpunimi i raporteve të ngjyrave dhe 
thellësisë grafike.          10 orë 
4.4. Detajimi dhe përfundimi i detyrës. 
          10 orë 

36 orë • Të transmetojë 
emocion dhe 
ngrohtësi nëpërmjet 
riprodhimit të 
plastikës, tensionit 
apo delikatesës së 
duarve. 

• Të krijojë një 
përshtypje me anë 
të pikturimit të 
shkathët dhe 
dinamik. 

Tema 5 5. Portret nga natyra  
(me frymëzim nga kryeveprat botërore) 
 
5.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë.  
                           6 orë 
5.2. Hedhja e së përgjithshmes koloristike 
në bazë të veprës së përzgjedhur.                        
16 orë 
5.3. Përpunimi piktorik i raporteve. 
                          16 orë 
5.4. Detajimi dhe përfundimi stilistik i 
detyrës .               10 orë 

48 orë Duke qenë se detyra 
është një model nga 
natyra me ngjyra dhe 
stil punimi si 
"Autoportreti" i 
Rembrandit, apo si 
"Autoportreti" i Egon 
Shilit, nxënësi duhet të 
jetë në gjendje: 
• Të eksperimentojë 

në këtë detyrë të 
vështirë ku 
shkrihen me njëri-
tjetrin bagazhi 
artistik teorik me 
atë konkret dhe 
praktik. 

Tema 6 6. Portret me duar nga natyra 
 
6.1. Hedhja e vizatimit të saktë. 10 orë 

56 orë • Të riprodhojë në 
mënyrë sa më të 
saktë fizionominë, 
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6.2. Raportet kryesore dhe gama 
koloristike.               12 orë 
6.3. Hedhja e raporteve plotësuese dhe 
përpunimi i tyre.         18 orë 
6.4. Përpunimi i stilit të pikturës. 10 orë 
6.5. Detajimi dhe përfundimi i portretit me 
duar.               6 orë 

karakterin, gamën 
ngjyrore. 

• Të interpretojë mbi 
realitetin, duke 
futur në të edhe 
subjektivitet 
artistik, gjithnjë 
sipas prirjeve. 

•  Të synojë edhe 
psikologjinë e 
modelit. 

 
 

      3.VLERËSIMI 
 

Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 

• Punon në mënyrë të përsosur dhe shumë profesionale me teknikën e bojërave të vajit, si dhe 
me teknikat e tjera plotësuese. 

• Arrin karakterin e modelit, tipin e tij, veçoritë dalluese, kolorin dhe gamën e veçantë të 
ngjyrës që varion nga njëri model tek tjetri. 

• Arrin të transmetojë psikologjinë e modelit nga natyra e gjallë. 
• Arrin të krijojë përshtypjen e një modeli të caktuar, duke synuar mbi të gjitha vërtetësinë dhe 

korrektesën ndaj tij. 
• Arrin të përvetësojë, gjithashtu, nëpërmjet kopjimit të mjeshtërve të mëdhenj botërorë edhe 

eksperiencën e tyre si një bagazh artistik shumë i nevojshëm. 
• Arrin një bashkërendim të detyrave praktike të lëndës së pikturës me formimin teorik që ka 

marrë nga historia e artit botëror dhe atij shqiptar. 
• Bën progres drejt individualitetit artistik. 

 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 

• Punon normalisht me bojërat e vajit dhe mjetet shtesë të kësaj teknike. 
• Paraqet mjaftueshëm karakterin e modelit, veçoritë e tij, kolorin. 
• Mëton të krijojë përshtypjen e një modeli të caktuar, duke qenë relativisht korrekt ndaj tij. 
• Bën përpjekje për të kopjuar në mënyrë të saktë kryeveprat e mjeshtërve botërorë. 
• Përpiqet të bashkëngjisë njohuritë praktike me ato teorike të historisë së artit. 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Punon me vështirësi me teknikën e vajit dhe mjetet e saj shtesë. 
• Nuk arrin të riprodhojë qartë karakterin e modeleve dhe veçoritë e tyre dalluese. 
• Nuk arrin të krijojë përshtypjen për ndonjë model të caktuar dhe kur nuk është shumë korrekt 

ndaj tij. 
• Nuk kopjon në mënyrë të saktë kryeveprat botërore dhe ka po të njëjtat vështirësi edhe në 

aspektin teorik të historisë së artit. 
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Dega:   ART FIGURATIV - PIKTURË 
Lënda:  PIKTURË 
Klasa:  e 13-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 8 orë/javë = 272 orë 
 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 13-të 
 

Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 

11. Të pikturojë në mënyrë profesionale, të riprodhojë në mënyrë korrekte dhe të saktë botën, 
ambientin që na rrethon.  

12. Të interpretojë modelet e ndryshme, personazhet apo karakteret e shumëllojshme të jetës së 
përditshme, psikologjinë dhe veçoritë e tyre. 

• Të ambientohet me idenë dhe konceptin në art duke synuar kështu që, përveç plotësimit të 
dijeve personale, ai të krijojë edhe një urë lidhëse me Akademinë e Arteve. 

• Të arrijë me përkushtim të bëjë hapa përpara drejt individualitetit artistik, origjinalitetit dhe 
veçantisë artistike. 

• Të përpiqet të jetë krejtësisht i hapur dhe të eksperimentojë lirshëm me detyrat alternative të 
përshtatura në program. 

• Të arrijë plotësimin e dijeve në fusha alternative, si: arti konceptual, instalacioni, 
performanca, videoja etj., fusha të cilat në gjithë botën janë të stabilizuara dhe jetëgjata. 

• Të arrijë të realizojë më së miri një diplomë përfaqësuese të vërtetë të nivelit të tij, duke 
nxjerrë në pah të gjitha dijet e përftuara në studimet e pikturës për katër vjet.
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 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Pikturë”, klasa e 13-të (272 orë) 

 
 

 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Portret me duar nga natyra 

 
1.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë. 
                         10 orë 
1.2. Hedhja e së përgjithshmes koloristike.
              10 orë 
1.3. Përpunimi koloristik i raporteve 
kryesore.         15 orë 
1.4. Detajimi, përpunimi i stilit dhe 
përfundimi i detyrës.        15 orë  

50 orë Përgjatë vitit, nxënës/i,-
ja duhet: 
 
• Të konkretizojë më 

tej dijet e marra 
nëpër vite dhe t'i 
perfeksionojë ato 
në bashkëpunim me 
mësuesin e lëndës. 

• Të zhvillojë më tej 
shijet e tij 
personale, të cilat 
çojnë drejt një 
krijimi individual 
artistik apo stili 
vetjak. 

Tema 2 2. Figurë e kompozuar  
(diploma, versioni I) 
 
2.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë. 
                                  16 orë 
2.2. Hedhja e së përgjithshmes së ngjyrave 
dhe formave kryesore fizionomike.                   
                                                           15 orë 
2.3. Ideimi i figurës në marrëdhënie me 
sfondin, konceptimi tërësor i pikturës.                   
                                                           35 orë 
2.4. Përpunimi koloristik i raporteve 
kryesore dhe atyre plotësuese.           25 orë 
2.5. Detajimi, arritja e karakterit dhe 
përfundimi stilistikor i detyrës.           15 orë 

 
106 orë 

• Të transmetojë 
qartësisht një 
emocion, të ketë 
një ndjenjë 
interpretimi të 
dukshme, pa cenuar 
aspak korrektësinë 
e tij ndaj modelit 
natyror. 

• Të ndërtojë një 
figurë njerëzore në 
marrëdhënie të 
pashkëputur nga 
ambienti që e 
rrethon. 

• Të shfaqë në 
mënyrë të qartë 
rezultatin e marrë 
në diplomë. 

Tema 3 3. Figurë në marrëdhënie vetëm me një 
tjetër objekt real  
(diploma, versioni II) 
 
3.1. Kompozimi, konceptimi i objektit tjetër 
real, vizatimi i saktë i tyre. 
                                                20 orë 
3.2. Hedhja e së përgjithshmes së ngjyrave 
dhe formave kryesore fizionomike.                            
                                                        15 orë 
3.3. Figura në marrëdhënie me objektin, 
konceptimi tërësor i pikturës.  
                                                        25 orë 
3.4. Përpunimi koloristik i raporteve 

84 orë Diploma alternative, 
synon: 
• Të hapë një 

diapazon të ri 
ideimi, konceptimi 
të pikturës ku 
figura njerëzore 
nga natyra e gjallë 
bashkëngjitet në 
marrëdhënie me një 
objekt tjetër real që 
mund të jetë një 
karrige, një orë në 
mur, një poster apo 
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kryesore dhe atyre plotësuese.        12 orë 
3.5. Detajimi, arritja e karakterit dhe 
përfundimi stilistikor i detyrës.                                      
                                                            12 orë 

edhe një figurë 
tjetër. 

Kështu që nxënësi 
duhet që, me ndihmën e 
mësuesit të lëndës: 
• Të mëtojë të kryejë 

hapat e parë drejt 
konceptit. 

• Të synojë të 
bashkëngjisë 
natyrshëm një 
model real me një 
objekt, një emocion 
të caktuar. 

Tema 4 4. Portret i shpejtë nga natyra 
 
4.1. Kompozimi dhe vizatimi i saktë.                                   
                                                         6 orë                       
4.2. Hedhja e së përgjithshmes koloristike 
me plasticitet.                                  6 orë 
4.3. Përpunimi i raporteve të ngjyrave, 
përpunimi i psikologjisë.       10 orë 
4.4. Detajimi, arritja e karakterit, 
psikologjisë së modelit dhe përfundimi i 
detyrës.                                                 10 orë 

32 orë • Të arrijë në mënyrë 
të shpejtë kapjen e 
karakterit dhe 
psikologjisë së 
modelit. 

• Ta konsiderojë këtë 
detyrë si një provë 
konkursi për 
shkollën e lartë. 

•  Të arrijë për një 
kohë të shkurtër të 
transmetojë një 
emocion, karakterin 
e psikologjinë e 
modelit. 

 
      3.KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 
Lënda e pikturës, duke përfshirë të dyja specialitetet, pikturë dhe skulpturë, në klasën e 10-të  e pajis 
nxënësin me njohuri të përgjithshme për mjetet dhe teknikat e pikturës, për ngjyrat dhe mënyrën e 
përdorimit të tyre në realizimin e punëve konkrete. Më pas, në klasat 11, 12, 13, lënda e pikturës 
zhvillohet vetëm në degën e pikturës dhe specialitetet e saj. Kjo lëndë kërkon të pajisë me njohuri të 
plota nxënësin si një nga lëndët bazë të formimit artistik në degën e pikturës. Në këtë lëndë, nëpërmjet 
studimit të përshkallëzuar dhe rritjes së vështirësisë së detyrave, nxënësi do të kalojë natyrshëm nga të 
mësuarit e zanatit apo mjeshtërisë së pikturimit te krijimi i identitetit personal artistik. Kjo lëndë do t’i 
çojë nxënësit drejt kërkimit dhe kuptimit të formës dydimensionale të pikturës dhe mënyrave të 
ndryshme piktorike për të shprehur forma tredimensionale nga natyra në punët e tij/saj. Nëpërmjet 
pikturës, nxënësit duhet të kuptojnë formën dy- dhe tredimensionale, edhe nëpërmjet ngjyrës, dritës, 
sipërfaqes, kontrastit, baraspeshës dhe marrëdhënieve që objektet krijojnë me njëra-tjetrën. Në këtë 
lëndë, nxënësit duhet të kuptojnë dhe të dinë të përdorin në mënyrë profesionale mundësitë shprehëse 
të teknikave të ndryshme të pikturës. Çdo nxënës duhet të kuptojë dhe të përdorë në mënyrë 
profesionale raportin e ngjyrave në pikturë, duke punuar dhe eksperimentuar në punën e tij. 
Nxënësi duhet të njohë gjinitë e ndryshme të pikturës dhe specifikat e tyre kryesore. Gjithashtu, ai 
duhet të punojë dhe të eksperimentojë me teknika të ndryshme në këto gjini. 
Mësuesit do të realizojnë programin duke: 
   
  a) kopjuar dhe interpretuar modelet e ndryshme nga natyra, që nga objektet deri te figura njerëzore; 
  b) realizuar kompozim në vizatim me objekte që krijojnë marrëdhënie me njëra-tjetrën duke aplikuar 
gjini të ndryshme. 
  c) realizuar detyrat me shumëllojshmëri teknikash, procesesh dhe materialesh të pikturës. 
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      4.VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 

• Pikturon në mënyrë profesionale dhe riprodhon në mënyrë korrekte dhe të saktë botën, 
ambientin që na rrethon. 

• Interpreton modelet e ndryshme, personazhet apo karakteret e shumëllojshme të jetës së 
përditshme, psikologjinë dhe veçoritë e tyre. 

• Ambientohet me përdorimin e idesë dhe të konceptit në art. 
• Arrin të bëjë hapa përpara drejt individualitetit artistik, origjinalitetit dhe veçantisë artistike. 
• Është krejtësisht i hapur dhe eksperimenton lirshëm me detyrat alternative të përshtatura në 

programin e klasës së 13-të. 
• Përpiqet të plotësojë dijet teorike në fusha alternative, si: arti konceptual, instalacioni, 

performanca, videoja etj. 
• Arrin të realizojë më së miri një diplomë përfaqësuese të vërtetë të nivelit të tij, duke nxjerrë 

në pah të gjitha dijet e përftuara në studimet e pikturës për katër vite. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 

• Punon në një nivel të kënaqshëm me teknikën e bojërave të vajit; interpreton sadopak 
modelet, personazhet dhe karakteret e shumëllojshme të jetës së përditshme. 

• Bën tentativa të mjaftueshme drejt individualitetit artistik. 
• Eksperimenton me detyrat alternative dhe plotëson mjaftueshëm dijet personale për fushat 

alternative dhe për përdorimin e konceptit në art. 
• Arrin të realizojë një diplomë të një niveli të kënaqshëm. 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Vazhdon të punojë me vështirësi me teknikën e bojërave të vajit. 
• Nuk synon aspak drejt interpretimit të modeleve dhe personazheve që i serviren. 
• Nuk bën asnjë përçapje drejt individualitetit artistik. 
• Nuk eksperimenton absolutisht me detyrat alternative dhe është i kufizuar në dijet për fushat 

alternative të artit. 
• Realizon një diplomë mediokër për nga niveli teknik dhe ai i interpretimit. 
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Dega:   ART FIGURATIV - SKULPTURË 
Lënda:  SKULPTURË 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 6 orë = 204 orë 
 

 1. Synimet e lëndës për klasën e 11-të  

Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

• Të përvetësojë teknika dhe metoda për ndërtimin e një punimi në skulpturë. 
• Të rritet profesionalisht, duke filluar nga modeli i thjeshtë te portreti nga natyra. 
• Të fitojë njohuri teorike e praktike duke edukuar shijet estetike. 
• Të realizojë modelet e vendosura me korrektësi sipas kërkesës së programit. 
• Të ketë njohuri për skulpturën shqiptare e botërore dhe për literaturën. 
• Të njohë e të respektojë lidhjet ndërlëndore, si: vizatim, anatomi, perspektivë, fizikë etj. 

 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Skulpturë”, klasa e 11-të (204 orë) 

 Tema Kërkesat për nxënësin Orët 

 
 
 Tema 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ornament vegjetal 
 
• Koncepti mbi relievin 
në përgjithësi dhe atë  
dekorativ në veçanti. 
1.2. Realizimi i sfondit dhe vizatimi i 
ornamentit. 
1.3. Ndërtimi i planeve e vëllimeve. 

Përgjatë vitit, nxënës/i,-ja 
duhet: 

• Të njihet me 
elementet përbërëse 
të një objekti 
dekorativ. 

• Të njihet me 
ndërtimin dekorativ 
të modelit, thyerjet 
grafike të dritëhijeve. 

• Të mësojë të mbyllë 
me korrektësi nga 
pikëpamja plastike 
dhe formale detyrën. 

 
26 orë 

 
Tema 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pjesë të kokës së njeriut. Syri. 
 
2.1. Elementet përbërëse të kokës së 
njeriut, syri. 
2.2. Ruajtja e raporteve ndërmjet 
pjesëve përbërëse. 
2.3. Realizimi i formës dhe dhënia e 
karakterit duke ruajtur vlerat plastike. 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Të njihet me syrin si 

objekt anatomik. 
• Të mësojë të trajtojë 

një pjesë të kokës 
duke ruajtur vlerat 
plastike. 

• Të vizatojë duke 
kërkuar karakterin 
dhe fizionominë e 
syrit. 

• Të shpjegojë duke 
shoqëruar me biseda 
të ilustruara, me 
shembuj të ndryshëm. 

 

 
24 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Portret profil (reliev) - model i   



 58 

Tema 3 
 
 
 

gatshëm  allçie. 
 
3.1. Relievi dhe problemet e  trajtimit. 
3.2. Elementet përbërëse të relievit, 
alto dhe baso. 
3.3. Ndërtimi dhe realizimi. 

• Të thellohet në 
probleme më 
komplekse siç është 
portreti në profil. 

• Të modelojë dhe të 
pasurojë njohuritë e 
veta nëpërmjet punës 
me model. 

• Të arrijë mbylljen e 
detyrës deri në detaje. 

• Të shoqërojë punën 
me shembuj nga 
medaljone të nxjerra 
nga libra arti. 

26 orë 

 
Tema 4  
 
 

4. Kafka (model allçie) 
 
4.1. Njohja me një nga pjesët më të 
rëndësishme të skeletit të njeriut. 
4.2. Kërkesa për proporcionet. 
4.3. Realizimi pamor dhe plastik. 

 
• Të zgjerojë njohuritë 

duke i zbatuar ato në 
praktikë.  

• Të harmonizojë 
vizatimin dhe 
plastikën me 
elementet e tjera të 
skulpturës. 

• Të fitojë siguri në 
trajtimin emocional 
ndaj modelit. 

• Të shoqërojë punën 
me njohuri teorike. 

• Të bëjë kontrollin e 
profileve dhe 
gjysmëprofileve për 
një realizim të saktë. 

 
24orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema 5 

5. Koka anatomike (allçi) - thellimi 
në elementet anatomike. 
 
5.1. Përputhjet dhe ngjashmëritë mes 
kafkës dhe kokës. 
5.2. Ruajtja e siluetave nëpërmjet 
vizatimit të saktë dhe modelimit. 

 
• Të plotësojë njohuritë 

rreth kërkesave të 
anatomisë artistike. 

• Të njohë lëvizjen e 
figurës klasike, dhe të 
asaj anatomike në 
veçanti. 

• Të thellojë konceptin 
për trajtimin artistik 
në vëllim, duke e 
parë atë në të gjitha 
profilet. 

• Të bëjë kontroll 
periferik dhe në 
largësi për një 
realizim sa më të 
saktë e me nivel 
artistik. 

 
26 orë 

 
Tema 6  
. 

6. Portret klasik 
 
6.1. Njohje me skulpturën klasike, 

 
• Të fitojë njohuri mbi 

portretin, 

 
32 orë 
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 duke ndaluar te portreti. 
6.2. Karakteristikat e portretit klasik. 
6.3. Mundësia për të realizuar me 
sukses një portret klasik. 

proporcionet, raportet 
mes pjesëve në 
skulpturën klasike  

       (syri, veshi, hunda,   
       buza etj.), realizimi i    
      tyre. 

• Të ketë siguri për të 
krijuar e për t’u 
thelluar në karakterin 
e plastitikën e 
modelit të dhënë. 

• Të rrisë krijimtarinë 
profesionale dhe 
aftësitë për t’u 
ballafaquar me 
veprën klasike. 

 
 
Tema 7 
 
 
 
 
 
 

7. Portret nga natyra 
 
7.1. Vendosja e modelit të gjallë si 
model. 
7.2. Trajtimi në skulpturë i modelit të 
gjallë. 
7.3. Realizimi në skulpturë deri në 
mbylljen e detajeve, duke respektuar 
vizatimin, karakterin dhe psikologjinë. 

 
• Të fitojë aftësi 

teknike profesionale 
dhe metodike. 

• Të mësojë të shohë 
portretin e gjallë 
skulpturë dhe ta 
trajtojë atë në një 
punim arti. 

• Të shfrytëzojë 
traditën më të mirë 
skulpturore në 
portret.  

• Të shoqërojë punën 
me përgatitjen e 
duhur teorike dhe 
profesionale. 

• Të edukojë shijen 
estetike për të qenë i 
kompletuar në vitin 
pasardhës.  

 
46 orë 
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     3.VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  

• Tregon korrektësi në zbatimin e programit dhe është i/e përkushtuar. 
• Zbaton detyrat e dhëna me nivel shumë të mirë artistik e tekniko-profesional. 
• Shfaq talentin dhe arrin rezultate shumë të mira.  
 

Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
• Mjaftohet me një nivel mesatar dhe krijon probleme në realizimin e detyrës.  
• Riprodhon mjaftueshëm natyrën e gjallë në skulpturë. 
• Është relativisht korrekt me programin mësimor. 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
  

• Nuk realizon kërkesat teknike dhe profesionale. 
• Ka mungesa në pjesëmarrjen në mësim, gjë që krijon boshllëqe dhe ndikon në moskryerjen e 

detyrave të programit. 
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Dega:   ART FIGURATIV - SKULPTURË 
Lënda:  SKULPTURË 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja: 34 javë x 8 orë= 272 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 12-të  

Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

• Të njohë anën teorike dhe praktike mbi lëndën e skulpturës. 
• Të realizojë modelin në skulpturë sipas kushteve teknike dhe profesionale. 
• Të njohë dhe të kuptojë në praktikë trajtimin e një vëllimi plastik. 
• Të thellohet në vëzhgimin e formës tredimensionale, në modelin nga natyra dhe atë klasik. 
• Të aftësohet në realizimin e proporcioneve, karakterin e psikologjinë e modelit të gjallë.  
• Të thellojë konceptin mbi kompozimin dhe elementet e tij përbërëse. 
• Të përdorë me efikasitet materialet e skulpturës. 
• Të modelojë nëpërmjet një vizatimi të saktë. 
• Të thellohet në konceptin mbi stilizimin dhe dekorativitetin. 
• Të pasurojë informacionin kulturor e profesional me literaturë artistike për skulpturën. 
 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Skulpturë”, klasa e 12-të (272 orë) 

 
 

Tema Kërkesat për nxënësin Orët 

 
Tema 1 

1. Duart (studim nga natyra) 
 
1.2. Format vëllimore të duarve të 
njeriut. 
1.2. Njohja me elementet 
kompozicionale. 
1.3. Marrëdhëniet vëllim-hapësirë, 
zgjidhja mes tyre nëpërmjet lojës së 
formave. 
1.4. Mbyllja dhe derdhja në material. 
 
 
 
 
 

Përgjatë vitit, nxënës/i,-ja 
duhet: 

• Të përdorë mjetet 
funksionale të lëndës. 

• Të njohë dhe të trajtojë 
format dhe vëllimet në 
hapësirë. 

• Të shoqërojë trajtimin 
plastik me skica dhe 
vizatime për njohjen e 
duarve, anatomisë së 
tyre. 

• Të zgjidhë raportet e 
dritëhijeve, duke luajtur 
me siluetën dhe 
dekorativitetin. 

 
40 

 
Tema 2 
 
 
 

•  Portret nga natyra (reliev) 
 
 
2.1 Vëllimi plastik i kokës së njeriut mbi 
sipërfaqen e rrafshët. 
2.2. Format vëllimore dhe trajtimi i tyre. 
2.3. Ruajtja e raporteve dhe 
proporcioneve, lidhja me problemet 
anatomike.  
2.4. Zgjidhja e hapësirave në mes të 
sfondit e portretit, mbyllja e portretit. 

 
• Të modelojë mbi 

rrafshin prej argjile. 
• Të vizatojë nëpërmjet 

incizimeve në baltë 
portretin që ka për 
model. 

• Të njohë nëpërmjet 
literaturës artistike 
zbatimin e relievit dhe 
konceptin për të. 

• Të marrë njohuri për 

 
30 
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altorelievin dhe 
basorelievin. 

• Të realizojë me finesë 
relievin nëpërmjet 
thyerjeve të dritëhijes. 

 
 
 
Tema 3 

 
• Portret nga natyra 
 
3.1. Njohje me formën vëllimore të 
kokës së njeriut - model. 
3.2. Njohja me raportet mes pjesëve 
duke ruajtur të përgjithshmen. 
3.3. Zbatimi i raporteve anatomike, 
mbështetur në detyrat paraardhëse. 
3.4. Zgjidhja e siluetave dhe problemeve 
plastike. 
3.5. Zbërthimi dhe mbyllja e detajeve. 

 
• Të njohë portretin nga 

natyra dhe trajtimin e 
tij skulpturor. 

• Të thellohet në njohjen 
e formave dhe 
vëllimeve në hapësirë 
ndaj të cilave nxënësi 
mban qëndrim artistik. 

• Të përfitojë nga 
përvojat më të mira të 
skulpturës shqiptare 
dhe botërore. 

 

 
40 

 
Tema 4 

4. Tors klasik 
 
4.1. Elementet vëllimore të torsit klasik. 
4.2. Trajtimi në plastikë duke kërkuar 
vizatimin. 
4.3. Ruajtja e siluetave dhe karakterit të 
modelit të vendosur. 
4.4. Arritja e vlerave plastike dhe 
kompozicionale. 
4.5. Mbyllja e detyrës nëpërmjet detajit 
të kërkuar dhe ruajtjes së të 
përgjithshmes. 

 
• Të thellojë njohuritë 

mbi format e mëdha 
vëllimore. 

• Të thellojë njohuritë 
mbi anatominë dhe 
zbatimin e saj në veprat 
e artit klasik, 
veçanërisht të 
skulpturës. 

• Të vëzhgojë torsin si 
vëllim në hapësirë me 
ndonjë element tjetër 
skulpturor.  

• Të pasurojë njohuritë 
nëpërmjet literaturës. 

 
45 

 
Tema 5 

5. Torsi nga natyra 
5.1. Trajtimi i formave dhe vëllimeve 
plastike në figurën e njeriut. 
5.2. Gjetja kompozicionale (vendosja) e 
modelit, duke respektuar vëllimin në 
hapësirë. 
5.3. Trajtimi plastik dhe ruajtja e 
siluetave nëpërmjet një vizatimi të 
kërkuar. 
5.4. Mbyllja e detyrës, duke ruajtur 
marrëdhëniet formë-vëllim-hapësirë. 
 

 
• Të njohë format e trupit 

të njeriut (torsin). 
• Të realizojë dhe të 

abstragojë një vëllim 
skulpturor. 

• Të njohë shembujt më 
të mirë të skulpturës, të 
vendosura në mjedise të 
ndryshme. 

• Të thellojë konceptin 
tredimensional, duke 
trajtuar format e 
krijuara brenda vëllimit 
të përgjithshëm. 

 
55 
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Tema 6 

6. Trupi anatomik 
 
6.1. Njohja me raportet dhe vlerat 
plastike të një trupi anatomik. 
6.2. Trajtimi në skulpturë i formave 
vëllimore të këtij objekti. 
6.3. Njohja me elemente të kompozimit 
dhe ndërthurja mes tyre. 
6.4. Të tregojmë kujdes me linjën dhe 
vizatimin dhe të realizojmë kontroll 
rigoroz në të gjitha pikat e pamjes. 

 
• Të realizojë me 

ekspresivitet dhe 
korrektësi trupin 
anatomik si vepër 
klasike e njohur. 

• Të korrigjojë veten në 
aspektin anatomik dhe 
atë artistik, duke ruajtur 
karakterin e lëvizjes e 
të modelimit. 

• Të fitojë njohuritë e 
plota në lidhje me 
lëndën e anatomisë 
artistike, duke i zbatuar 
ato me anë të trajtimit 
plastik në skulpturë. 

• Të studiojë literaturë 
për të plotësuar 
kulturën profesionale 
dhe për të zbatuar 
përvojën në vitin 
pasardhës. 

 
72 

        

     3.VLERËSIMI 

Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 

• Njeh dhe përdor me siguri mjetet teknike dhe materialet e punës. 
• Eksperimenton me formën dhe ka iniciativë krijuese. 
• Vizaton dhe stilizon, shfaq talentin dhe arrin rezultatin në punë. 
• Përvetëson shumë mirë informacionet teorike dhe ka interes për lëndën. 

 

Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
• Njeh dhe përdor mirë mjetet teknike dhe materialet e punës. 
• Kompozon dhe stilizon qartë e në mënyrë korrekte. 
• Koncepton qartë formën dhe ka siguri në modelimin e saj. 

        
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
 

• Nuk ka interes për lëndën dhe ka mangësi në njohuritë që ofron ajo. 
• Kryen pjesërisht detyrat që i jepen nga mësuesi. 
• Nuk kompozon i/e pavarur, vizaton me defekte proporcionale. 
• Nuk stilizon dhe ka pak interes për zhvillimin e dijeve për lëndën. 
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Dega:   ART FIGURATIV - SKULPTURË 
Lënda:  SKULPTURË 
Klasa:  e 13-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja: 34 javë x 8 orë = 272 orë 
 

 1. Synimet e lëndës për klasën e 13-të 

Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

• Të njohë e të përdorë me aftësi mjetet teknike dhe materialet për realizimin e skulpturës. 
• Të ketë aftësi teknike dhe profesionale për formëzimin në dimensione të ndryshme të vëllimit dhe 

të trajtimit plastik të tij. 
• Të ketë aftësi shprehëse në vëllimin skulpturor, gjë që flet për një përgatitje serioze të në veprimin 

praktik, teorik dhe kulturor. 
• Të ndërtojë skulpturën, duke shpalosur njohuritë e përftuara edhe në lëndët tjera, gjë që flet për 

plotësimin e dijeve të tij me koncepte të qarta mbi planin, formën, vëllimin në hapësirë. 
• Të ketë të qarta problemet e perspektivës, anatomisë, ato kimike dhe fizike, si dhe të njohjes së 

teorisë së artit si të domosdoshme për formimin kulturor, profesional dhe artistik. 
• Të mbajë qëndrim ndaj vlerave dhe jovlerave, duke parë muze dhe galeri arti, monumente, 

skulptura parku etj. 
• Të njohë mundësitë e reja alternative, stilizimin, dekorativitetin, artet bashkëkohore. 
• Të konkurrojë profesionalisht për studimet e larta, si dhe të gjejë vendin në ekonominë e tregut. 

 
2. Përmbajtja tematike e lëndës “Skulpturë”, klasa e 13-të (272 orë) 
 
 

 Tema Kërkesat për nxënësin Orët 
 
Tema 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Figurë klasike 
 
1.1. Karakteristikat dhe veçoritë e 
artit klasik, njohuri rreth tij. 
1.2. Tiparet dhe stilet. 
1.3. Ruajtja e raporteve dhe e 
vertikalitetit për t’i dhënë karakter 
figurës. 
1.4. Vëllimet plastike nëpërmjet 
vizatimit japin karakterin e figurës 
model. 
1.5. Materializimi dhe arritja drejt 
mbylljes së detyrës. 

Përgjatë vitit, nxënësi/ja duhet: 

• Të njohë dhe përvetësojë 
gjuhën plastike në artin 
klasik. 

• Të njohë vëllimin në 
hapësirë dhe të operojë 
profesionalisht. 

• Të krijojë koncepte të 
qarta mbi individualitetin 
krijues.  

• Të fitojë koncepte mbi 
tredimensionalin, 
skulpturën që e bën të 
kontrollueshme atë në 
shumë pikëpamje. 

 

 
60 orë 

 
Tema 2 
 
 
 
 
 
 

2. Figurë nga natyra 
 
2.1. Vendosja e figurës në mënyrë të 
lexueshme. 
2.2. Dhënia e karakterit të figurës 
nëpërmjet vëllimit plastik. 
2.3. Format vëllimore japin 
mundësinë për krijim të siluetave të 

 
• Të studiojë modelin e 

vendosur për ta kthyer në 
një plastikë me vlera 
artistike. 

• Të thellojë konceptin mbi 
skulpturën e kompozuar 
tredimensionale. 

 
72 orë 
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lexueshme. 
2.4. Njohja dhe konsolidimi i 
konceptit vëllim, hapësirë. 
2.5. Roli i vizatimit në këtë figurë 
dhe thellimi i karakterit. 

• Të trajtojë format 
vëllimore në një realitet të 
ri hapësinor. 

• Të operojë me vizatimin, 
duke krijuar struktura 
vëllimore me interes 
plastik. 

• Të shfrytëzojë njohuritë e 
fituara në detyrat e 
mëparshme, pavarësisht 
nga struktura vëllimore 
dhe trajtimi plastik. 

• Të thellohet në përvojën, 
trajtimin artistik të 
vëllimeve në harmoni me 
format e sheshta, duke 
abstraguar e stilizuar 
modelin dhe duke thelluar 
karakterin e tij. 

 
Tema 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Figurë njeriu e kompozuar 
 
 
3.1. Zgjidhja dhe vendosja e figurës 
së njeriut për ngritjen e vëllimit 
plastik tredimensional.  
3.2. Krijimi i siluetave nëpërmjet 
larmisë së formave dhe kërkesës për 
një vizatim të saktë e konciz. 
3.3. Interpretimi i formës vëllimore. 
3.4. Mbyllja e trajtimi i skulpturës, 
duke harmonizuar marrëdhëniet 
formë-vëllim-hapësirë. 
  

 
• Të njohë format, vëllimet 

dhe zgjidhjet hapësinore të 
figurës. 

• Të shfaqë aftësi 
profesionale, duke 
shpalosur individualitetin 
e tij të plotë.  

• Të thellojë konceptin për 
skulpturën në planin 
teorik, praktik e 
profesional. 

• Të tregojë aftësi në 
zgjedhjen, modelimin, 
vizatimin dhe trajtimin e 
modelit të dhënë. 

• Të ruajë raportet në 
harmoni plastike 
nëpërmjet abstragimit dhe 
stlizimit. 

• Të ruajë dekorativitetin e 
figurës për të zënë një 
vend të veçantë hapësinor. 

• Të plotësojë një bagazh të 
pasur kulturor, estetik dhe 
artistik, duke njohur 
eksperiencat më të mira të 
skulpturës. 

 
120 orë 

 

3.KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 

Lënda e skulpturës, si një nga lëndët bazë të formimit artistik në degën e skulpturës, kërkon të pajisë 
me njohuri të plota nxënësin. Nëpërmjet studimit të përshkallëzuar dhe rritjes së vështirësisë së 
detyrave, nxënësi do të kalojë natyrshëm nga të mësuarit e zanatit apo mjeshtërisë së punimit e 



 66 

modelimit të formës, te krijimi i identitetit personal artistik. Kjo lëndë do t’i çojë nxënësit drejt 
kërkimit dhe kuptimit të formës, mënyrës se si ajo shfaqet në natyrë në objektet tredimensionale dhe 
se si duhet pasqyruar nëpërmjet interpretimit vetjak në një formë skulpturore. Në skulpturë, nxënësit 
duhet të kuptojnë formën dy- dhe tredimensionale nëpërmjet përdorimit të elementeve 
kompozicionale të dritës, sipërfaqes, kontrastit, baraspeshës dhe marrëdhënieve që objektet krijojnë 
me njëri-tjetrin. Në këtë lëndë, nxënësit duhet të kuptojnë dhe të dinë të përdorin në mënyrë 
profesionale mundësitë shprehëse të teknikave dhe të mjeteve të ndryshme të skulpturës. 

Mësuesit do të realizojnë programin duke: 

  a) kopjuar modelin nga arti klasik botëror ose trashëgimia jonë artistike-historike; 

  b) kopjuar dhe interpretuar modelet e ndryshme nga natyra, që nga objektet e ndryshme, deri te 
figura njerëzore; 

  c) realizuar kompozim në skulpturë me objekte dhe forma që krijojnë marrëdhënie brenda vetes dhe 
me njëra-tjetrën;  

  d) realizuar detyrat me teknikat dhe mjetet e ndryshme të skulpturës. 

     4.VLERËSIMI 

Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Përdor me siguri mjetet teknike dhe materialet e punës. 
• Eksperimenton me formën dhe ka iniciativë krijuese. 
• Vizaton dhe stilizon, shfaq talentin dhe arrin rezultatin e duhur në punë. 
• Përvetëson shumë mirë informacionet teorike dhe ka interes për lëndën. 

 

Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
• Njeh dhe përdor mirë mjetet teknike dhe materialet e punës. 
• Kompozon dhe stilizon qartë e në mënyrë korrekte. 
• Koncepton qartë formën dhe ka siguri në modelimin e saj. 
• Ka interes dhe bën përpjekje të mira për zhvillimin e dijeve për lëndën. 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
 

• Nuk ka interes për lëndën dhe ka mangësi në njohuritë që ofron ajo.           
• Kryen detyrat pjesërisht që i jepen nga mësuesi. 
• Nuk kompozon i/e pavarur, vizaton me defekte proporcionale. 
• Nuk stilizon dhe ka pak interes për zhvillimin e dijeve për lëndën. 
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Dega:   ART FIGURATIV, PIKTURË/ SKULPTURË 
Lënda:  PLASTIKË 
Klasa:  e 10-të 
Sistemi: 4 - vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 4 orë/javë = 136 orë 
 
  1. Synimet e lëndës për klasën e 10-të  
 

Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të njohё plastikёn si formё shprehjeje dhe pjesё e arteve nё tёrёsi. 
• Të familjarizohet me argjilin si mjet modelimi. 
• Të njohё modelimin nё argjil nga sipёrfaqja e sheshtё nё vёllimin skulpturor. 
• Të krijojё njohuri mbi llojet e plastikёs. 
• Të dijё çfarё ёshtё relievi dhe plastika tredimensionale. 
• Të njohё llojet e relievit tё ulёt dhe tё lartё. 
• Të dijё tё veçantat e tё pёrbashkёtat e plastikёs dhe të pikturёs. 
• Të kuptojё lojёn e formёs mbi sipёrfaqen e rrafshёt. 
• Të njohё rolin e ligjeve tё perspektivёs nё gjininё e relievit. 
• Të mёsojё tё vёzhgojё formёn tredimensionale reale (natyrёn) me sytё e profesionistit 

(artistit të ardhshëm). 
• Të mёsojё e të kuptojё se ç’ёshtё stilizimi, dekorativiteti nё plastikё. 
• Të ketё tё qartё ç’ёshtё kompozimi, elementet e tij dhe rёndёsia e tij nё lojёn plastike. 
• Të vlerёsojё si duhet rolin e vizatimit nё sipërfaqen e rrafshët. 
• Të praktikojё nё mёnyrё tё vazhdueshme vizatimin linear nё letёr dhe nё sipërfaqen prej 

argjili. 
• Të njohё materialet klasike tё realizimit nё skulpturё. 
• Të informohet mbi mundёsitё e reja alternative nё realizimet bashkëkohore sidomos tё 

shek. të 20-të. 
• Të realizojё eksperimentime tё thjeshta plastike nё argjil dhe allçi, tё qarta pёr nga 

koncepti tredimensional. 
• Të interesohet nё mёnyrё tё vazhdueshme e tё pa varur pёr pasurim me informacion 

kulturor e profesional. 
• Të jetё nё kontakt me vepra plastike, si: me studio skulpture, me ekspozita skulpture, me 

monumente nё hapësira publike, me skulpturёn e parkut etj., dhe të dallojë nёse prirjet e 
tij janё tё orientuara drejt formёs plastike. 

 
  2. Përmbajtja tematike e lëndës “Plastikë”, klasa e 10-të (136 orë) 
 
 

 Tema  Orët  Kërkesat pёr nxёnёsin 
 
 
 
Tema 1 

1. Materialet gjatё njё realizimi tё thjeshtё 
plastik 
1.1. Plastika dhe ndryshimi i saj nga piktura. 
1.2. Njohja me materialet, si argjila, armatu-ra 
etj. 
1.3. Argjila dhe vlerat e saj modeluese. 
1.4. Mirёmbajtja dhe trajtimi i saj gjatё 
pёrdorimit. 
1.5. Njohja me mjetet e pёrdorimit: steka e 
spatula tё ndryshme. 

 
 
12 orë 

Përgjatë vitit nxënës/i,-
ja duhet: 

• Tё pёrgatisё 
armaturёn e 
thjeshtё tё 
sfondit nё plan 
tё rrafshёt nё 
argjilё (dru, tel, 
gozhdё). 

• Tё pёrgatisё 
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 forma vёllimore 
nё argjilё. 

• Tё pёrdorё 
praktikisht 
stekat, spatulat, 
kompasin. 

• Tё realizojё 
punё tё thjeshta 
nё plastikё. 

 
Tema 2 2. Loja formale me vёllime tё 

parapërgatitura 
2.1. Gjetja, pёrzgjedhja e formave vёllimore tё 
gatshme nё natyrё. 
2.2. Çfarë ёshtё volumi nё pёrgjithёsi? 
2.3. Forma vёllimore e gatshme dhe ajo e 
krijuar - interpretuar. 
2.4. Njohja me elemente tё kompozimit nё 
marrëdhënien formё-vёllim-hapёsirё. 
2.5. Koncepti tredimensional dhe plastika. 
2.6. Lёvizja dhe ekuilibri i vёllimit.  
2.7. Krijimi i strukturave skulpturore si referime 
kompozicionale. 

 
 
20 orë 

• Tё pёrgatisё 
formёn (dru, 
plastelinё, dyll, 
polisterol, 
pecikllas, 
butobeton etj.) 

• Tё pёrzgjedhё 
forma dhe 
vëllime tё 
ndryshme tё 
gatshme nё 
natyrё 
(kryesisht trupa 
dhe sende tё 
pёrdorimit tё 
pёrditshёm, me 
tё cilat nxёnёsi 
ёshtё nё kontakt 
tё vazhdueshёm 
pamor). 

• Tё realizojё 
struktura tё 
thjeshta 
skulpturore me 
materiale tё 
ndryshme.  

• Tё vizatojё nё 
letёr ose të 
fotografojё si 
kujtesё pamore 
vetjake. 

Tema 3 3. Sipёrfaqja dhe dekoracioni nё modelimin 
me argjilё (dimensionet rreth 20cm x 30cm) 
3.1. Njohja e materialeve etnografike kryesisht 
folk popullor (objekte muzeore). 
3.2. Njohje e objekteve arkeologjike tё traditёs 
shqiptare (kontakt real me objekte muzeore). 
3.3. Rёndёsia e stilizimit dhe kompozimit tё 
dekorit. 
3.4. Dekoracioni, funksioni i tij nё modelimin e 
thjeshtё linear. 
3.5. Rёndёsia e vizatimit linear nё sipёrfaqen e 
argjilit. 

12 orë • Tё pёrgatisё 
sipёrfaqen nё argjilё 
(armaturё, dёrrasё, 
tela etj.). 

• Tё pёrzgjedhё 
motivin linear dhe 
vizatimin e tij nё 
sipёrfaqen e 
rrafshët. 

• Tё kryejё 
thjeshtëzimin dhe 
stilizimin e dekorit 
tё pёrzgjedhur nё 
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letёr. 
• Tё hedhё dekorin e 

pёrgatitur me linjё 
nё sipёrfaqen e 
rrafshët. 

• Tё kryejё 
modelimin plastik tё 
dekorit tё vizatuar. 

Tema 4 4. Gdhendja mbi njё sipёrfaqe tё derdhur nё 
allçi 
4.1. Njohja me materialin e allçisë. 
4.2. Njohja teorike e praktike nё procesin e 
derdhjes me allçi. 
4.3. Njohja e gdhendjes - incizimit nё njё 
material mё tё fortё se argjila. 
4.4. Linja dhe roli i saj nё incizim me material 
tё fortё. 
4.5. Drita dhe vlera e saj nё gdhendjet - 
incizimet plastike. 
4.6. Kujdesi ndaj linjёs dhe vlera e saj shprehёse 
nё incizimin e thjeshtё. 

16 orë • Tё realizojё me 
derdhje nё allçi 
tё njё pllake tё 
rrafshët (allçi, 
xham, spatula, 
thika, steka tё 
ndryshme, ujё, 
kovё plastike, 
tela tё hollё 
etj.). 

• Tё vizatojё 
motivin nё letёr, 
material i 
pёrzgjedhur i 
nxёnёsve dhe 
pёrpunimi e 
stilizimi i tij. 

• Tё kompozojё 
dhe të vizatojё 
motivin e 
pёrpunuar nё 
sipёrfaqen e 
pllakёs sё 
allçisë. 

• Tё realizojё me 
mjete tё forta 
mbi sipёrfaqen 
e rrafshët tё 
allçisë. 

Tema 5  5. Relievi dekorativ. Kopjim sa ½ e modelit 
(realizimi nё argjilё). 
5.1. Njohja dhe konsolidimi i konceptit tё 
relievit.  
5.2. Relievi dhe llojet e tij (basorelievi dhe 
altorelievi). 
5.3. Roli dhe rёndёsia e elementeve tё 
perspektivёs nё reliev. 
5.4. Vlera artistike e relievit si gjini e plastikёs.  
5.5. Karakteri dekorativ i tij mbi format 
vёllimore. 
5.6. Njohja dhe ambientimi me planet, siluetat 
dhe kalimet plastike nё reliev. 
5.7. Relievi dhe piktura, lidhjet dhe dallimet 
mes tyre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
20 orë 

• Tё shtrojё 
argjilёn nё njё 
plan, mbi njё 
armaturё tё 
thjeshtё dёrrase. 

• Tё vizatojё 
saktё modelin 
dekorativ. 

• Tё mbushё dhe 
modelojё 
plastikisht duke 
ruajtur me 
kujdes raportet 
e planeve. 

• Tё realizojё 
shtypjen e 
planeve nё 
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reliev, duke u 
mbёshtetur nё 
ligjet e 
perspektivёs 
dhe besnikёrinё 
ndaj modelit. 

• Tё realizojё 
modelimin 
analitik me 
detaje tё 
objektit. 

Tema 6 6. Natyrё e qetё me dy ose mё shumё objekte 
(dimensionet rreth 30cm x 40cm, nё argjilё). 
6.1. Informacion mbi konceptin e sё tёrёs dhe 
pjesёs nё plastikё.  
6.2. Modeli “Natyrё e qetё” si realitet i njё 
vёzhgimi artistik, ku sytё e artistit objektin e 
pёrzgjedhin pёr vёzhgim. 
6.3. Rёndёsia e kompozimit, ekuilibri dhe 
lёvizja e vёllimeve nё sipёrfaqen e rrafshët tё 
argjilës.  
6.4. Kontrasti dritёhije nё lidhje me vёllimet, 
planet, nё reliev. 
6.5. Relievi dhe vizatimi, lidhja organike mes 
tyre.  
6.6. Argjila dhe mundёsitё e saj plastike pёr t’u 
shprehur. 
 

 
 
20 orë 

• Tё shtrojё 
argjilёn mbi 
armaturёn e 
thjeshtё.  

• Tё vizatojё tё 
pёrgjithshmen e 
modelit real 
duke realizuar:  
kompozimin e 
relievit; 
vizatimin linear 
korrekt tё 
objektit artistik 
(modelit). 

• Tё mbushё me 
argjilё, ngritjen 
nё reliev dhe të 
modelojё 
objektin 
“Natyrё e qetё”. 

Tema 7 7. Gdhendja e njё forme allçie (cilindёr, kub, 
piramidё etj.). 
7.1. Njohja dhe mundёsitё e gdhendjes mbi njё 
formё tё pёrcaktuar (tё gatshme). 
7.2. Informim mbi eksperienca tё suksesshme 
nga historia e artit mbi gdhendje-relievin e ulёt, 
figural e dekorativ (kolona apo sipёrfaqe tё 
sheshta tё dimensioneve monumentale). 
7.3. Arti i skulpturёs si art i gdhendjes. 
7.4. Materialet klasike tё realizimit skulpturor. 

16 orë • Tё derdhё njё 
formë tё 
thjeshtё (allçi, 
ujё, kovё 
plastike, argjilё, 
xham, tela, 
steka tё 
ndryshme etj.). 

• Tё pёrzgjedhё 
vizatimin e 
dekorit nё 
pёrshtatje me 
formёn e allçisë 
në letër. 

• Tё realizojё 
incizimin linear 
tё motivit në 
materialin e 
allçisë. 

• Tё modelojё 
pёrmes 
gdhendjes me 
detaje. 
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• Tё tregojё 
kujdes ndaj 
nuancave 
plastike dhe 
kontrastit. 

• Tё realizojё 
gdhendjen nё 
reliev tё ulёt 
(basoreliev). 

Tema 8 8. Plastika dhe materialet e tjera 
8.1. Njohja e mundёsive mbi materiale natyrore 
dhe industriale. 
8.2. Aplikimi i materialit si nxitёs i fantazisё e 
dёshirёs pёr eksperimentim nё performancёn 
plastike. 
8.3. Pёrqendrimi te spontaneiteti strukturor dhe 
materialet e ndryshme lidhёse. 
8.4. Liria individuale dhe origjinaliteti.  

 
 
 
 
 
 
 
20 orë 

• Tё hulumtojё 
për të 
përzgjedhur 
materiale tё 
gatshme 
(argjilё, 
plastelinё, 
metal, dyllë, 
plastikё, dru, 
xham, tekstile, 
ngjyra etj.). 

• Tё operojё mbi 
njё pllakё tё 
realizuar mё 
parё, duke 
pёrdorur 
materiale tё 
ndryshme. 

•  Tё ndёrtojё 
performancat 
strukturore-
vёllimore (të  
krijuara). 

 
 
 
 
 
           3. KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 
Programi i lёndёs “Plastikё”njeh nxёnёsit me gjuhёn e plastikёs, me përdorimin funksional tё mjeteve 
specifike tё lёndёs. Njohja me format e vёllimet nё hapёsirё bёn qё nxёnёsi të fillojë tё  operojё 
profesionalisht. Gjithashtu, nxёnёsi fillon tё familjarizohet me konceptin tredimensional - skulpturёn, 
tё lidhur me format e krijuara dhe tё pёrzgjedhura nё natyrё nga ai vetё, realizon individualisht forma, 
vёllime, sipёrfaqe dhe struktura tё ndryshme, kryesisht nё argjilё. Pёrmes studimit, zbatimit dhe 
realizimit tё punёve, nxёnёsi dokumenton eksperiencёn e strukturave skulpturore me skica dhe foto si 
njё pёrvojё vetjake krijuese. 
 
 
           4.VLERËSIMI 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Njeh dhe pёrdor me shumё siguri mjetet teknike dhe materialet e punёs. 
• Kompozon me shumё shije dhe ekuilibёr. 
• Ka iniciativë dhe eksperimenton me formёn.  
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• Ka besim e shpreh temperament krijues nё strukturat formale me materiale tё alternuara. 
• Vizaton e stilizon me shumё shkathtёsi. 
• Gdhend e incizon me shumё kompetencё mbi materialin e fortё. 
• Shpreh shumё qartё konceptin dekorativ mbi formёn. 
• Ka asimiluar shumё mirё informacionet teorike dhe ka interesim tё pavarur pёr rritjen e njohurive 

pёr lёndёn. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
• Njeh dhe pёrdor mirё mjetet teknike, materialet e punёs. 
• Ka frekuentim tё mirё tё lёndёs. 
• Kompozon me siguri dhe qartё. 
• Vizaton e stilizon nё mёnyrё korrekte. 
• Gdhend e incizon mirё mbi materialin e fortё. 
• Ka siguri modelimi dhe kuptim tё mirё tё gjuhёs plastike. 
• Ka koncept tё qartё mbi formёn. 
• Trajton mirё dekorin mbi njё formё. 
• Ështё aktiv nё iniciativat plastike nё kontakt me materiale tё ndryshme.  
• Ka interes e bёn pёrpjekje tё mirё pёr zhvillimin e dijeve mbi lёndёn. 
 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
• Nuk ka interesim të mjaftueshёm mbi lёndёn. 
• Nuk ka frekuentim tё rregullt nё mёsim. 
• Detyrat praktike i kryen pjesёrisht. 
• Ka mangёsi tё theksuara nё dijet qё ofron lёnda. 
• Nuk kompozon në mënyrë të pavarur. 
• Nuk vizaton saktё. 
• Nuk di tё stilizojё dhe nuk ka konceptin e dekorativitetit. 
• Ka pak interes pёr tё eksperimentuar me materiale tё ndryshme, pёrveç argjilës. 
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10. Programet e lëndës së specialitetit.  

 
Dega:   ART FIGURATIV - SKULPTURË 
Specialiteti: QERAMIKË 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 4 orë/javë = 136 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 11-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
• Të tornojë saktë në allçi modelin. 
• Të pasurojë formalisht dhe estetikisht vëllimin sipërfaqësor të një vazoje në materialin qeramik. 
• Të modelojë dhe të realizojë motivin gjeometrik, florael në një sipërfaqe të dhënë kuadratike ose 

rrethore, të modelojë portretin në reliev (kopje). 
• Të zotërojë të gjitha llojet e baltave të qeramikës. 

 
2. Përmbajtja  tematike e lëndës “Qeramikë”, klasa e 11-të  (136 orë) 

 
 Tema  Orët  Kërkesat  për nxënësin  
 
 
 
Tema 1 

1. Mësimi i tornimit  
 
1.1. Tornimi me këmbë (çarku). 
1.2. Tornimi me korent. 
1.3. Realizimi i veprimeve përpara tornimit: 
a - shablloni i modelit, 
b - cilindri, karton ose llamarinë, 
c - përgatitja e vaj-sapunit. 

 
 
 
 
50 orë 

Përgjatë vitit, nxënës/i,-
ja  duhet: 
• Të njihet me 
realizimin e formave 
cilindrike me një aks. 
• Të realizojë 
tornimin e objektit në 
allçi së bashku me 
grupin. 
• Të përvetësojë në 
mënyrë krijuese 
gërryerjen në allçi. 

Tema 2 2. Vazo dekorative 
2.1. Tornimi, përgatitja për realizimin e formave 
riprodhuese. 
2.2. Realizimi në materialin qeramik. 
2.3. Glazurimi.  

 
 
 
50 orë 

• Të aplikojë 
praktikisht 
individualisht në çdo 
etapë të realizimit të 
detyrës. 
• Të realizojë 
vizatimet dhe vëllimin 
plastik. 
• Të realizojë 
konceptimin e relievit 
mbi sipërfaqen e 
tornuar. 
• Të njohë incizurat 
lineare. 

Tema 3 3.  Medalion dekorativ 
3.1. Medalion floreal, 
3.2. Medalion gjeometrik,  
3.3. Portret reliev i ulët. 
 
3.4. Format e ndryshme gjeometrike të 

 
 
36 orë 

• Të realizojë  
vizatime të ndryshme, 
shembuj integrues të 
sotëm. 
• Të krijojë: 
stema, logo, emblema. 
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medalionit 
3.5. Sipërfaqet e dekoruara me motive 
gjeoetrike ose floreale nëpërmjet pikturimit 
grafik ose trajtimit plastik. 

 
 
      3.VLERËSIMI 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Kompozon në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në letër. 
• Njeh konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të formës. 
• Njeh dhe ka përsosur ngjyrat bazë në teknikën e glazurimit, kombinimin e tyre, raportin piktorik, 

sipërfaqen ngjyrale dhe rëndësinë e përmasës së saj në raport me një tjetër sipërfaqe, kontrastin 
koloristik, teorinë dhe praktikën e ngjyrave të së njëjtës familje dhe të të kundërtave. 

• Riprodhon saktë dhe qartë struktuën formale të modelit vëllimor e të rrumbullakët ose reliev. 
• Përvetëson teknikën e derdhjes në allçi dhe të bërjes së fomave riprodhuese (taselet). 
• Është korrekt në zbatimin e programit dhe detyrat e dhëna nga mësuesi i lëndës. 
• Vlerëson nga ana teknike punën e tij dhe atë të të tjerëve. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
• Kompozon në mënyrë të mjaftueshme dhe relativisht mirë. 
• Njeh disi konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të modelimit.  
• Njeh në mënyrë të përgjithshme ngjyrat bazë, ngjyrat plotësuese, kombinimin e tyre. 
• Riprodhon mjaftueshëm natyrën formale të modelimit. 
• Është relativisht korrekt me programin mësimor. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
• Kompozon me dëmtim të raporteve strukturore. 
• Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të formës. 
• Arrin të njohë me vështirësi strukturën e modelit, raportin e masave të vogla në masën e madhe. 
• Nuk përshtat dot kërkesën funksionalo - dekorative. 
• Ndjek jorregullisht programin mësimor. 
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Dega:   ART FIGURATIV - SKULPTURË 
Specialiteti: QERAMIKË 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 6 orë/javë =  204 orë 
 
      1. Synimet e lëndës për klasën e 12-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

• Të njohë dhe të trajtojë objektin funksional dekorativ. 
• Të kultivojë shijen artistike nëpërmjet aplikimit konkret. 
• Të zgjidhë motivin dekorativ dhe ritmin unik. 
• Të modelojë plotësisht mbi çdo sipërfaqe gjeometrike sipas specifikës së materialit qeramik. 
• Të formëzojë drejtpërdrejt në baltë qeramike objektin vëllimor të abstraguar mbi motive nga 

natyra (flora, fauna, njeriu). 
 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Qeramikë”, klasa e 12-të  (204 orë) 
 
 

 Tema  Orët  Kërkesat  për nxënësin 
 
 
 
Tema 1 

1. Objekt dekorativ industrial (tavëll duhani, 
frutiere, mbajtëse qiriri, bazament abazhuri, 
braçet etj. ) 
1.1. Llojet e ndryshme të objektit dekorativ. 
1.2. Funksioni i përdorimit masiv. 
1.3. Aplikimi i detyrës në hapësirat publike dhe 
familjare. 

 
 
 
 
50 orë 

Përgjatë vitit, nxënës/i,-
ja  duhet: 
• Të njihet me 
transformimin e 
elementeve përbërëse të 
një objekti dekorativ 
funksional. 
• Të marrë në 
konsideratë efektin 
ngjyror. 
• Të njihet me 
kërkesat për stilizim të 
objektit dhe dekorit 
grafik ose ngjyror. 
• Të kryejë format 
riprodhuese. 
• Të realizojë 
konkretisht në 
materialin qeramik. 

Tema 2 2. Veshje fasade 
 
2.1. Përdorimi masiv i aplikimit të sipër-faqeve 
dekorative gjeometrike në arkitekturë (brenda 
dhe jashtë). 
2.2. Dekorimi i ambienteve publike. 
2.3. Dekorimi i ambienteve familjare. 

 
 
 
30 orë 

• Të njihet me frymën 
poetike, muzikalitetin, 
dramaticitetin apo 
gëzimin që transmeton 
kjo detyrë unike. 
• Të kryejë 
formëzimet plastike 
sipas zgjedhjeve 
individuale, duke 
respektuar dimensionet 
dhe formatin. 
• Të realizojë 
formëzimet plastike të  
shumëfishuara 
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nëpërmjet formave 
riprodhuese. 

Tema 3 3. Pjatë dekorative 
3.1. Njohja me konceptimin e formës së pjatës 
dekorative rrethore ose katrore, konkave, 
konvekse etj. 
3.2. Stilizimet 

 
 
50 orë 

• Të njihet me grupin 
e pakufi të formave të 
pjatave dekorative. 
• Të provojë teknikat 
e ndryshme të realizimit 
të vizatimit dhe 
ngjyrimit. 
• Të kuptojë dhe 
të thellojë konceptin e 
stilizimit të motivit. 
• Të realizojë  
vizatimin me akuarel.  
• Të modelojë ose 
të tornojë pjatën me 
torno ose jo. 
• Të realizojë deri 
në fund procesin e 
konkretizimit në 
materialin qeramik të 
glazuruar. 

Tema 4  Portret, medalion 
• Reliev i ulët. 

40 orë • Të kompozojë 
portretin në 
formën rrethore 
ose katrore. 

• Të kryejë 
trajtime plastike 
të ulëta ose të 
larta. 

• Të kompozojë  
shkrimin. 

• Të kryejë 
realizimin e  
taseleve. 

• Të kryejë 
glazurimin. 

Tema 5 5. Temë e lirë (vëllim plastik i abstraguar) 
5.1. Formëzimi i shpejtë dhe shprehës i 
sintetizimit figurativ të natyrës ose estetik.  
5.2. Ilustrime poetike, fabula etj. 
 

 
 34 orë 

• Të  provojë 
plastikisht virtuozitetin 
dhe talentin e tij për të 
përshtatur një subjekt 
apo fenomen estetik. 
• Të kuptojë 
koncentrimin plastik të 
vizionit të moshës.  
• Të kryejë 
bocete. 
• Të mbështetet 
në artin bashkëkohor. 
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      3.VLERËSIMI 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Kompozon në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në letër. 
• Njeh konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të formës 
• Njeh dhe ka përsosur ngjyrat bazë në teknikën e glazurimit, kombinimin e tyre, raportin piktoresk, 

sipërfaqen ngjyrale dhe rëndësinë e përmasës së saj në raport me një sipërfaqe tjetër, kontrastin 
koloristik, teorinë dhe praktikën e ngjyrave të së njëjtës familje dhe të të kundërtave. 

• Riprodhon saktë dhe qartë strukturën formale të modelit vëllimor e të rrumbullakët ose reliev. 
• Përvetëson teknikën e derdhjes në allçi dhe bërjes së fomave riprodhuese (taselet). 
• Është korrekt në zbatimin e programit dhe në kryerjen e detyrave të dhëna nga mësuesi i lëndës. 
• Vlerëson nga ana teknike punën e tij dhe atë të të tjerëve. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
• Kompozon në mënyrë të mjaftueshme dhe relativisht mirë. 
• Njeh disi konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të modelimit.  
• Njeh në mënyrë të përgjithshme ngjyrat bazë, ngjyrat plotësuese, kombinimin e tyre. 
• Riprodhon mjaftueshëm natyrën formale të modelimit. 
• Është relativisht korrekt me programin mësimor. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
• Kompozon me dëmtim të raporteve strukturore. 
• Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të formës. 
• Arrin të njohë me vështirësi strukturën e modelit, raportin e masave të vogla në masën e madhe. 
• Nuk përshtat dot kërkesën funksionalo-dekorative. 
• Ndjek jorregullisht programin mësimor. 
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Dega:   ART FIGURATIV - SKULPTURË 
Specialiteti: QERAMIKË 
Klasa:  e 13-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 8 orë/javë =  272 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 13-të 
 
        Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

• Të trajtojë me përgjegjësi profesionale çdo detyrë të dhënë që zbatohet në interier apo 
eksterier. 

• Të trajtojë plastikisht dhe teknikisht llojet e ndryshme të baltave qeramike në funksion të një 
forme të caktuar ekspozimi (terrakota). 

• Të realizojë funksionin dekorativ në lidhje me aplikimin e çdo detyre për ballafaqimin me 
tregun. 

• Të zotërojë shumëfishimin e modeleve. 
• Të arrijë shprehjen individuale, plastike, ngjyrore si veçori e unit krijues.  

 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Qeramikë”, klasa e 13-të  (272 orë) 
 

 Tema  Orët  Kërkesat  për nxënësin 
 
 
 
Tema 1 

1. Ndarje dekorative 
1.1. Llojet e ndryshme të zbatimit të ndarjeve 
dekorative. 
1.2. Nevoja e aplikimit në institucione publike 
(lokale shërbimi, hotele etj.). 
 

 
 
 
 
50 orë 

Përgjatë vitit, nxënës/i,-
ja duhet: 
• Të njihet me 
vëllimin plastik.  
• Të ushtrojë 
ndikimin vetjak për 
stilizimin gjeometrik të 
rreptë ose të lirë. 
• Të konceptojë  
relievin dhe trajtimin 
ngjyror. 
• Të kryejë format 
riprodhuese. 
• Të realizojë 
teknikisht montimin. 
• Të kuptojë  
aktivitetin specifik të 
funksionit të një objekti. 
• Të përshtatë 
ndërhyrjen e tij për 
nevojën e ndarjes 
dekorative. 
• Të kërkojë motivin 
plastik interesant 
nëpërmjet vizatimeve të 
ndryshme. 
• Të hedhë në letër 
shumëfishimin grafik të 
motivit vertikal ose 
horizontal. 

Tema 2 2. Figurinë kafshe   • Të  njihet me grupin 
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2.1. Njohja me karakteristikat e kafshës. 
2.2. Ndjesia e vizatimit nga natyra për njohjen 
anatomike, lëvizjen, ekspresionin, formën, për 
të trajtuar plastikisht me përparësi abstragimin 
apo edhe stilizimin në përputhje me kërkesat 
teknike të riprodhimit masiv. 

 
 
72 orë 

e kafshëve të trajtuara 
nga lashtësia, elementet 
formale të përbashkëta  
dhe dinamizimin plastik. 
• Të analizojë 
tendencën (prirjen) e 
sotme për vendosjen e 
figurave të kafshëve në 
parqe çlodhëse. 
• Të studiojë nga 
natyra e drejtpërdrejtë e 
kafshës. 
• Të thellohet në 
përpunimin artistik të 
formës. 
• Të modelojë në 
funksionin dekorativ. 
• Të përfundojë 
procesin me derdhjen 
dhe kryerjen e taseleve, 
si dhe derdhjen në  
materialin qeramik. 

Tema 3 3. Figurinë njeriu  
3.1. Trajtimi i figurës së njeriut  femër  ose 
mashkull në dimension të vogël, karakteri 
kompleks i trajtimit në lëvizje dhe motivimi. 
3.2. Thellimi i dinjitetit artistik për t’u përballur 
me nevojat e tregut.  
3.3. Stilizimet. 

 
 
80 orë 

• Të realizojë figurën 
e njeriut të motivuar dhe 
të konceptuar në 
funksionin e përcjelljes 
ideore, duke vlerësuar të 
gjithë diapazonin 
shpirtëror, estetik në 
zhvillimin  dhe 
evoluimin e formës. 
• Të konceptojë 
figurinën e njeriut në 
koherencë me tregun. 
• Të njihet me 
trajtimin plastik të 
figurës së njeriut gjatë 
gjithë zhvillimit historik 
të artit. 
• Të modelojë në 
çdo etapë, duke marrë 
parasysh funksionin 
dekorativ, thjeshtëzues. 

Tema 4  4. Servis industrial 
4.1. Njohja me objektet funksionale të 
përdorimit masiv (servis çaji, kafeje, vajnicat 
etj.). 
4.2. Anatomia e strukturës funksionale (baza, 
bishti, lëfyti, kapaku etj.). 
 
4.3. Temë e lirë 
4.4. Krijimi i elementeve të reja shprehëse mbi 
frymëzimin nga natyra, aktualisht shatërvanët, 
rrethimet dekorative, skulpturat e parkut etj. 

 
 
70 orë 

• Të njihet me 
objektet e funksionit të 
përdorimit masiv. 
• Të njihet me masat 
dhe dimensionet reale. 
• Të përshtatë 
objektin me abstragimin 
nga natyra. 
• Të lidhë 
multimaterialet si 
shprehje e 
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domosdoshme për të 
shpalosur dhe nënidetë 
artistike. 

 
      3.VLERËSIMI 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Kompozon në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në letër. 
• Njeh konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të formës. 
• Njeh dhe ka përsosur ngjyrat bazë në teknikën e glazurimit, kombinimin e tyre, raportin piktorik, 

sipërfaqen ngjyrale dhe rëndësinë e përmasës së saj në raport me një sipërfaqe tjetër, kontrastin 
koloristik, teorinë dhe praktikën e ngjyrave të së njëjtës familje dhe të të kundërtave. 

• Riprodhon saktë dhe qartë strukturën formale të modelit vëllimor e të rrumbullakët ose reliev. 
• Përvetëson teknikën e derdhjes në allci dhe bërjes së formave riprodhuese (taselet). 
• Është korrekt në zbatimin e programit dhe detyrat e dhëna nga mësuesi i lëndës. 
• Vlerëson nga ana teknike punën e tij dhe atë të të tjerëve. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
• Kompozon në mënyrë të mjaftueshme dhe relativisht mirë. 
• Njeh disi konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të modelimit. 
• Njeh në mënyrë të përgjithshme ngjyrat bazë, ngjyrat plotësuese, kombinimin e tyre. 
• Riprodhon mjaftueshëm natyrën formale të modelimit. 
• Është relativisht korrekt me programin mësimor. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
• Kompozon me dëmtim të raporteve strukturore. 
• Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të formës. 
• Arrin të njohë me vështirësi strukturën e modelit, raportin e masave të vogla në masën e madhe. 
• Nuk përshtat dot kërkesën funksionalo-dekorative. 
• Ndjek jorregullisht programin mësimor. 
 

 
      4.KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 
Shumëllojshmëria e kërkesave dekorative funksionale kërkon përshtatjen dhe vlerësimin teknik për 
aplikimin në materialin qeramik të objektit skuplturor, sipërfaqësor apo vëllimor, kudo që referohet në 
arkitekturë. Gërshetimi i njohurive plastike të fituara nga natyra në atelienë e skulpturës bën të 
mundur kultivimin formal, trajton dhe pasuron vëllimet dhe hapësirat arkitektonike, modelimet në 
përgjithësi. Nxënësi aplikon forma të reja në funksion teknik për abstragimin plastik, ngjyror, grafik si 
pjesë e thellimit të njohurive estetike. 
Lënda i njeh nxënësit teorikisht dhe praktikisht me tema dhe detyra të caktuara, si dhe jep vazhdimisht 
situata konkrete në lidhje me funksionin e gjerë të objekteve qeramike, zgjidhjeve praktike në 
përputhje me vlerat individuale në koherencë me standardet e përparuara kombëtare e botërore. 
Kështu, disa nga veprimtaritë praktike janë: 

o demonstrimi i mësuesit për veprimet individuale të nxënësit, 
o rrotullimi i tornos me këmbë, 
o mbajta e stekës, 
o akti  i gërryerjes së objektit allçi, 
o studimi i formave të trashëguara nga paraardhësit, 
o realizimi individualisht i tornimit, taselet, derdhja në materialin qeramik ose ngjeshja, 

retushimi, dekorimi i thjeshtë me linja të rrepta ose të lakuara, ngjyrimi dhe glazurimi, 
o zgjedhja individuale e sipërfaqes estetikisht të pranueshme (katrori, rrethi, drejtkëndëshi). 

 
Programi i qeramikës realizohet gjatë 3 vjetëve në Liceun Artistik si specifikë e realizimit të një sërë 
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detyrash me karakter utilitar dhe dekorativ. Trajtimi teorik i problematikës funksionale dekorative të 
objekteve të përdorimit masiv të këtij arti sa popullor aq edhe industrial, do të kryhet shkallë-shkallë 
në klasën e specialitetit, por dhe përmes vizitave në punishte private qeramike për thellimin e njohjes 
së vetive të baltave qeramike edhe në dizajnin industrial. Duke u ushtuar praktikisht e në mënyrë 
profesionale, nxënësi do të realizojë hap pas hapi:  

-  studimin e formës së objektit (vizatime të ndryshme në muze historik), 
-  studimin e funksionit dekorativ,  
-  përpunimin individual me tendencë (prirje) krijuese, 
-  kultivimin estetik të shijeve artistike. 

 
 
Në bashkëveprim me grupin, mësuesi trajton dhe aplikon gjithë problematikën teknike.  
    - Realizimi e modelimi plastik: a) kopje, 
                                                       b) studim nga natyra, 
                                                       c) abstragim – stilizim: 
         - procesi i tornimit  
         - taselet (format riprodhuese) 
       - derdhja - retushimi - pjekja biskotë – glazurimi. 
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Dega:   ART FIGURATIV - SKULPTURË 
Specialiteti: GDHENDJE GURI DHE DRURI 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 4 orë/javë = 136 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 11-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 
• Të njohë vetitë fizike të gurit dhe drurit. 
• Të njohë grupin e daltave të gdhendjes. 
• Të përdorë dhe të zotërojë daltën për vizatimin linear. 
• Të trajtojë format e vëllimeve të thjeshta. 
• Të kalojë nga linjat e lakuara te lëvizjet plastike. 
• Të njohë dhe të zotërojë pantografin si mjet teknik ndihmës për gdhendjen. 
• Të modelojë me siguri të plotë çdo situatë plastike dhe me ekspresivitet individual. 
• Të aftësohet teknikisht për të realizuar çdo objekt artistik me karakter aplikativ. 
• Të orientohet drejt me kërkesat e tregut mbi objektet e kultit dhe të zhvillimeve në arkitekturë. 

 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Gdhendje guri dhe druri”, klasa e 11-të (136 orë) 
 
 

 Tema  Orët  Kërkesat për nxënësin 
 
 
 
Tema 1 

1. Gdhendje e ornamentit të thjeshtë vegjetal 
1.1. Aplikimi i ornamenteve të gdhendura në 
objekte kulti apo publike. 

(Përgatitja për punë e materialit  
      mermer, alabastër, dru etj.). 

(Sharrimi dhe inkuadrimi i sipërfaqeve). 

 
 
68 orë 

Përgjatë vitit, nxënës/i,-
ja duhet: 
 
• Të njihet me 

mbajtjen e daltës 
dhe goditjen me 
çekiç. 

• Të përdorë llojet e 
daltave. 

• Të kryejë hedhjen e 
vizatimit dhe 
siluetimin me daltë. 

• Të realizojë në 
mënyrë graduale 
plastikën e 
ornamentit. 

Tema 2 2. Brez dekorativ vertikal ose horizontal 
2.1. Realizimet e frizit dekorativ kudo në 
arkitekturë jashtë dhe brenda: dyer, dritare, 
objekte kulti. 

(Vizatime të ndryshme) , 
(Modelim plastik), 

       (Derdhje në allçi) 
(Gdhendje) 

 
 
68 orë 

• Të njihet me 
kërkesat teknike, 
ritmin linear, 
intervalin e pushimit 
dhe harmoninë. 
• Të realizojë 

përpunimin plastik të 
dekorit. 
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      3.VLERËSIMI 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Kompozon në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në letër. 
• Njeh konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të formës. 
• Njeh dhe ka përsosur thellësitë bazë, rëndësinë e përmasës së saj në raport me një sipërfaqe tjetër, 

kontrastin grafik. 
• Riprodhon saktë dhe qartë strukturën formale të modelit vëllimor e të rrumbullakët ose reliev. 
• Përvetëson teknikën e derdhjes në allçi. 
• Është korrekt në zbatimin e programit dhe detyrat e dhëna nga mësuesi i lëndës. 
• Vlerëson nga ana teknike punën e tij dhe atë të të tjerëve. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
• Kompozon në mënyrë të mjaftueshme dhe relativisht mirë. 
• Njeh disi konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të modelimit.  
• Njeh në mënyrë të përgjithshme gdhendjen, nënvlerëson detajin. 
• Riprodhon mjaftueshëm natyrën formale të modelimit. 
• Është relativisht korrekt me programin mësimor. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
• Kompozon me dëmtim të raporteve strukturore. 
• Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të formës. 
• Arrin të njohë me vështirësi strukturën e modelit, raportin e masave të vogla në masën e madhe. 
• Nuk përshtat dot kërkesën funksionalo-dekorative. 
• Ndjek jorregullisht programin mësimor. 
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Dega:   ART FIGURATIV - SKULPTURË 
Specialiteti: GDHENDJE GURI DHE DRURI 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 6 orë/javë = 204 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 12-të 
 
 Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

• Të realizojë plastikisht sipërfaqet e sheshta (konkave, konvekse) dhe të fitojë përvojë teknike. 
• Të realizojë produktin e gdhendur duke spikatur vizatimi i fortë ekspresiv. 
• Të kryejë me dashuri plastikën e butë, të qetë, të gëzuar. 
• Të fitojë përvojë teknike. 

 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Gdhendje guri dhe druri”, klasa e 12-të (204 orë) 
 
 

 Tema  Orët  Kërkesat për nxënësin 
 
 
 
Tema 1 

1. Medaljon dekorativ (floreal ose 
gjeometrik) 
1.1. Format e ndryshme të aplikimit të 
medaljonit dekorativ. 
1.2. Funksioni i gjerë i realizimeve. 
1.3. Shembuj të suksesshëm të gdhendjeve në 
artin botëror dhe vendës. 

 

 
 
90 orë 

Përgjatë vitit, nxënës/i,-
ja duhet: 
• Të grumbullojë 

materiale vizatimore 
për zgjidhjen e 
medaljonit.  

• Të kompozojë në 
një formë të 
pranuar, katrore ose 
rrethore, ornamentin 
gjeometrik apo 
vegjetal. 

• Të përfshijë në 
medaljonin 
dekorativ elementin 
dekorativ floreal 
apo gjeometrik. 

• Të ruajë linearitetin 
dhe pastërtinë të 
formave të plota nga 
sfondi. 

Tema 2 2. Vazo dekorative  (kopje) 
2.1. Aftësimi i nxënësit me formën e 
rrumbullakët me një aks apo të shumëllojshme. 
2.2. Trajtimet plastike të pasuruara me dekorim 
në reliev ose ndërhyrjet plastike. 

 
 
114 orë 

• Të përgatisë 
materialin gur dhe 
dru. 

• Të formësojë me 
torno vizatimin e 
vazos.  

• Të ndërhyjë 
gradualisht me llojet 
e ndryshme të 
daltave. 
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     3.VLERËSIMI 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Kompozon në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në letër. 
• Njeh konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të formës. 
• Njeh dhe ka përsosur thellësinë bazë, rëndësinë e përmasës së saj në raport me një sipërfaqe tjetër, 

kontrastin grafik. 
• Riprodhon saktë dhe qartë strukturën formale të modelit vëllimor e të rrumbullakët ose reliev. 
• Përvetëson teknikën e derdhjes në allçi. 
• Është korrekt në zbatimin e programit dhe detyrat e dhëna nga mësuesi i lëndës. 
• Vlerëson nga ana teknike punën e tij dhe atë të të tjerëve. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
• Kompozon në mënyrë të mjaftueshme dhe relativisht mirë. 
• Njeh disi konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të modelimit.  
• Njeh në mënyrë të përgjithshme gdhendjen, nënvlerëson detajin. 
• Riprodhon mjaftueshëm natyrën formale të modelimit. 
• Është relativisht korrekt me programin mësimor. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
• Kompozon me dëmtim të raporteve strukturore. 
• Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të formës. 
• Arrin të njohë me vështirësi strukturën e modelit, raportin e masave të vogla në masën e madhe. 
• Nuk përshtat dot kërkesën funksionalo-dekorative. 
• Ndjek jorregullisht programin mësimor. 
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Dega:   ART FIGURATIV - SKULPTURË 
Specialiteti: GDHENDJE GURI DHE DRURI 
Klasa:  e 13-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 8 orë/javë = 272 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 13-të 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
• Të arrijë karakterin e plotë të një objekti aplikativ të trajtuar plastikisht dhe estetikisht me prirje 

krijuese. 
• Të modelojë me guxim një portret që tregon shkallën e lartë të aftësive teknike, plastike nëpërmjet 

zotërimit pantografik. 
• Të zotërojë aftësi të lartë praktike dhe mjeshtërore në gdhendje të çdo materiali. 
 
 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Gdhendje guri dhe druri”, klasa e 13-të (272 orë) 
 

 Tema  Orët  Kërkesat për nxënësin 
 
 
 
Tema 1 

1. Medaljon portret në reliev - krijim ose 
kopjim 
1.1. Modelim plastikisht në baltë.  
1.2. Derdhje në allçi. 
1.3. Përgatitja e materialit gur ose dru në 
përmasën reale të modelimit në allçi. 
1.4. Përdorimi i pantografit. 
 

 
 
100 orë 

Përgjatë vitit, nxënës/i,-
ja duhet: 
• Të shfrytëzojë edhe 

modele të kryera 
nga mjeshtrit e 
skulpturës. 

• Të kërkojë detajin, i 
cili kërkon kujdes të 
vazhdueshëm të 
trajtimit me dorë. 

Tema 2 2. Portret - kopje ose nga natyra 
2.1. Modelimi në gur i një portreti të 
rrumbullakët (maska e fytyrës). 
2.2. Përgatitja teknikisht e materialit (gur ose 
dru). 
2.3. Vendosja e pantografit.  
 

 
 
172 orë 

• Të përcaktojë 
lartësitë për 
trajtimin e detajit. 

• Të heqë masat e 
mëdha. 
• Të jetë korrekt në 
kopjimin e saktë të 
modelit. 

 
 
    3. KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 
Lënda e gdhendjes, duke përfshirë të dyja materialet, gur apo dru, kërkon të pajisë me njohuri të plota 
nxënësin, për t’u shprehur në çdo aplikim serioz dhe aktiv si skulptor. Me studimin e përshkallëzuar të 
detyrave të programuara me lidhje logjike me detyrat e plastikës nga natyra në atelienë e modelimit, 
do të përvetësohen edhe vetitë fizike të materialeve të forta, që është kriteri bazë i të shprehurit dhe i 
mirëkuptimit plastik, ideal dhe formal. Gjithashtu, do të trajtohen aplikimet më të mira të traditës dhe 
të mjeshtërve të huaj e vendës. Mësuesit duhet të realizojnë detyrat duke përdorur teknikat e 
gdhendjes drejtpërdrejt me mjetet e duhura (daltat e ndryshme dhe pantografin). Mësuesit do të 
realizojnë programin duke: 
  a) kopjuar modelin nga arti klasik botëror ose trashëgimia jonë artistike historike; 
  b) krijuar modele individuale të frymëzuara nga motivet gjeometrike, flora etj.; 
  c) realizuar interpretimin plastik brenda unitetit stilistik të formave të rrumbullakëta përmes: 

o linearitetit ritmik, 
o zgjimit të formave në sipërfaqen e sheshtë,  
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o trajtimit plastik të detalit etj. 
 
Temat apo detyrat e programit të gdhendjes do të kryhen në përputhje me përvetësimin teknik të 
mjeshtërisë së realizimit të modelimit në gur apo dru. Gjithashtu, do të studiohen objektet e dekorimit 
me arkitekturën urbane, por edhe atë të institucioneve shpirtërore; do të trajtohet domosdoshmërish 
trashëgimia jonë e pasur historike në gdhendjet e gjetura; do të disiplinohen mbi kritere estetike 
shkrimet e ndryshme të gdhendura si pjesë ose element plotësues i relievit tematik apo dekorativ; do 
të përvetësohet arsenali i mjeteve praktike që ndihmojnë procesin e gdhendjes; do të kultivohet 
individualiteti realizues; do të stimulohen edhe produkte të tjera për gdhendje (alabastri etj.). 
 
 
     4. VLERËSIMI 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Kompozon në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në letër. 
• Njeh konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të formës. 
• Njeh dhe ka përsosur thellësinë bazë, rëndësinë e përmasës së saj në raport me një sipërfaqe tjetër, 

kontrastin grafik. 
• Riprodhon saktë dhe qartë strukturën formale të modelit vëllimor e të rrumbullakët ose reliev. 
• Përvetëson teknikën e derdhjes në allçi. 
• Është korrekt në zbatimin e programit dhe detyrat e dhëna nga mësuesi i lëndës. 
• Vlerëson nga ana teknike punën e tij dhe atë të të tjerëve. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
• Kompozon në mënyrë të mjaftueshme dhe relativisht mirë. 
• Njeh disi konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të modelimit.  
• Njeh në mënyrë të përgjithshme gdhendjen, nënvlerëson detajin. 
• Riprodhon mjaftueshëm natyrën formale të modelimit. 
• Është relativisht korrekt me programin mësimor. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
• Kompozon me dëmtim të raporteve strukturore. 
• Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të formës. 
• Arrin të njohë me vështirësi strukturën e modelit, raportin e masave të vogla në masën e madhe. 
• Nuk përshtat dot kërkesën funksionalo-dekorative. 
• Ndjek jorregullisht programin mësimor. 
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Dega:   ART FIGURATIV - PIKTURË 
Specialiteti: GRAFIKË 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 4 orë/javë = 136 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 11-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

• Të zgjerojë shprehitë për t’u pozicionuar në punën e tij drejt thellimit të disa veçantive (të 
rëndësishme këto për grafikën si gjini e artit pamor), siç janë koncepti grafik dhe gjuha sa më 
lakonike, e thjeshtëzuar.  

• Të ketë njohuri teorike dhe praktike për llojet e shumta të grafikës. 
• Të njohë llojet e grafikës tradicionale, si: natyrën e qetë, peizazhin, portretin, figurën e 

kompozuar etj. 
• Të njohë llojet e shumta të dizajnit grafik, të aplikuar në ilustrime, logo, pllakat, kopertinë, 

CD cover. 
• Të zbatojë disa nga teknikat kryesore të grafikës, si vizatimin grafik me penë dhe tush, 

karbon, penel të thatë etj. 
• Të gdhendë në ofort, linoleum dhe në dru. 
• Të dijë të shfrytëzojë veçanti të grafikës si teknikë dhe si koncept, për t’i integruar në krijimet 

e artit pamor, duke i dhënë vizatimit dhe pikturës kuptim grafik. 
• Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në 

kontekstin profesional. 
• Të manifestojë krijimtari, guxim, fantazi dhe prakticitet në kryerjen e këtyre detyrave. 
• Të respektojë punën në grup, marrëdhëniet me mësuesin. 

 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Grafikë”, klasa e 11-të (136 orë) 

 
 
 Tema  Orët  Kërkesat për nxënësin 
 
 
 
Tema 1 

1. Krijimi i albumit personal  
 
1.1. Grumbullimi i materialeve.  10 
1.2. Thjeshtëzimi dhe stilizimi.   10 
1.4. Kompozimi dhe lëvizja në kuadrat.                           
                                                    20 
 

 
 
40 orë 

Përgjatë vitit, nxënës/i,-ja 
duhet: 
• Të grumbullojë materiale 

të shumta vizatimi të 
objekteve të ndryshme  nga 
natyra apo fotografia, duke 
përdorur si fillim 
qëndrimin realist 
inventarizues ndaj tyre. 

• Të shohë natyrën nga një 
këndvështrim ndryshe nga 
vizatimi apo piktura e 
mirëfilltë, ku kalimi nga 
hija në dritë bëhet në 
mënyrë që të mësohet 
gradualisht me nuancë të 
shumuar. 

• Të aftësohet me 
koncentrimin, duke u 
shkëputur nga figuracioni 
natyralist dhe të shtojë 
vlerat formale artistike dhe 
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estetike të tyre. 
Tema 2 2. “Natyrë e qetë” me objekte nga 

natyra 
 
2.1. Kompozimi.              4 
2.2. Marrëdhënia objekt-sfond.  4 
2.3. Silueti.                  4 
2.4. Raporti bardhë e zi.        4 
2.5. E përgjithshmja dhe detaji.  4 
 

 
 
20 orë 

• Të qartësojë rëndësinë e 
problemit kompozicional, e 
marrëdhënies së 
grupobjekteve me sfondin 
dhe rrafshin ku ato janë 
vendosur.  

• Të qartësojë rëndësinë e 
siluetit, linjës, vëllimit 
grafik dhe tonalitetit. 

• Të kuptojë marrëdhënien 
me natyrën, e cila duhet të 
jetë interpretative, 
ekspresive, e thjeshtëzuar, 
estetizante. 

• Të shohë me një interes 
dhe mënyrë të ndryshme 
objektet dhe natyrën. 

• Të realizojë detyrën me 
mjete grafike, si: penë, 
laps, karbon, flamastër, 
rapitograf, tempera bardhë 
e zi etj. 

Tema 3 3. Brendi me disa objekte (nga natyra) 
 
3.1. Përcaktimi i interierit         2 
3.2. Ndarja e planeve vertikale-
horizontale.                       5 
3.3. Perspektiva.                5 
3.4. Ritmi dhe dekoracioni.       3 
3.5. E përgjithshmja.            5 
3.6. Detaji.                    5 
 

 
 
25 orë 

• Të përcaktojë një pjesë 
interieri, në klasë ose 
jashtë saj, ku funksionon 
grafikisht ndarja e planeve 
të mëdha, horizontale dhe 
vertikale, perspektiva dhe 
thellësia, sipërfaqet e qeta 
dhe ato të ngarkuara, ritmi 
dhe dekoracioni etj.  

• Të kuptojë perspektivën 
nga kënde të ndryshme. 

• Të realizojë detyrën me 
mjete grafike, si: penë, 
tempera bardhë e zi ose me 
ngjyra etj. 

Tema 4  
4. Ushtrime krijuese (nga mendja) 
 
4.1. Perceptimi i imazhit.        4 
4.2. Kompozimi dhe ndërtimi i imazhit 
(nga mendja).             4 
4.3. Rishfaqja e imazhit.        4 
4.4. Vazhdimi i punës.          4 
4.5. E përgjithshmja dhe detaji.   5   

 
 
21 orë 

• Të perceptojë imazhin që i 
shfaqet për 15 minuta në 
mënyrë që imazhi të 
qëndrojë sa më gjatë në 
kujtesën e tij.  

• Të vëzhgojë me kujdes 
modelin e vendosur nga 
mësuesi, duke vizatuar pa 
këtë imazh, duke iu afruar 
sa më shumë modelit, duke 
testuar kujtesën dhe fuqinë 
interpretative të tij. 

• Të ribëjë modelin, duke 
rritur ndjeshëm shkallën e 
interpretimit dhe konceptit 
grafik me mjete shprehëse 
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sa më personale e të 
dashura për secilin.  

• Të realizojë detyrën me 
mjete grafike të zgjedhura 
nga vetë ai/ajo. 

Tema 5 5. Studime në natyrë           
5.1. Njohja me detyrën.       1 
5.2. Dalja në natyrë.          15 
5.3. Veçimi i objekteve.       5 
5.4. Përpunimi grafik.         5 

26 orë • Të kuptojë qartë detyrën, 
dhe mjetet teknike që do të 
përdorë. 

• Të zgjedhë mjedisin e 
përshtatshëm ku ai/ajo do 
të vizatojë, duke bërë 
veçimin e një objekti që i 
intereson për momentin, si: 
lule, gjethe, trung etj. 

• Të provojë mjete të 
ndryshme për një objekt të 
caktuar. 

• Të bëjë interpretimin dhe 
stilizimin e motivit, të gjejë 
kompozimin e duhur sa më 
interesant dhe të veçantë.  

• Të zgjedhë mjete grafike sa 
më të përshtatshme për 
realizimin e kësaj detyre. 

 
 
      3.VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 
• Kompozon në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në letër. 
• Njeh konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit grafik. 
•  Interpreton duke pasur të qartë konceptin grafik. 
• Kupton ndryshimin midis mënyrës së ndërtimit të kontrastit në vizatim dhe grafikë. 
• Është korrekt në zbatimin e programit dhe të detyrave të dhëna nga mësuesi i lëndës. 
• Vlerëson nga ana teknike punën e tij dhe atë të të tjerëve. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 
• Kompozon në mënyrë të mjaftueshme dhe relativisht mirë. 
• Njeh disi konceptet bazë në trajtimin teorik dhe ushtrimin praktik të zbërthimit grafik. 
• Interpreton duke pasur të qartë mjaftueshëm konceptin grafik. 
• Kupton mjaftueshëm ndryshimin midis mënyrës së ndërtimit të kontrastit në vizatim dhe grafikë. 
• Është relativisht korrekt me programin mësimor. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Kompozon me defekte strukturore. 
• Njeh pak koncepte bazë të zbërthimit grafik. 
• Interpreton në mënyrë të përciptë konceptin grafik. 
• Kupton me vështirësi ndryshimin midis mënyrës së ndërtimit të kontrastit në vizatim dhe grafikë. 
• Ndjek jorregullisht programin mësimor. 
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Dega:   ART FIGURATIV - PIKTURË 
Specialiteti: GRAFIKË 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 6 orë/javë = 204 orë 
 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 12-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

• Të njohë teknikat e grafikës, si: linogravura, ksilografia (gdhendja në dru) oforti, gjilpëra e 
thatë, monotipi etj.  

• Të thellojë këtë koncept grafik sipas llojit të teknikës që të imponon motivi i zgjedhur për t’u 
realizuar. 

• Të dallojë që, për motive të caktuara, të zgjedhë teknikën dhe mjetet shprehëse më të 
përshtatshme për realizimin sa më cilësor të këtyre motiveve. 

• Të njohë teknikat e grafikës, si: gdhendja e ksilografisë dhe linografisë, incizimi i gjilpërës së 
thatë ose oforti, si dhe monotipi.  

• Të realizojë shtypjen e secilës teknikë.  
• Të njohë limitet e elementeve shprehëse të grafikës dhe të rritjes së pretendimeve artistike.  
• Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në 

kontekstin profesional. 
• Të manifestojë krijimtari, guxim, fantazi dhe prakticitet në kryerjen e këtyre detyrave. 
• Të respektojë punën në grup, marrëdhëniet me mësuesin. 

 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Grafikë”, klasa e 12-të ( 204 orë) 

 
 

 Tema  Orët  Kërkesat për nxënësin 
 
 
 
Tema 1 

1. Natyrë e qetë e realizuar në 
teknikën e linogravurës  
 
1.1. Zgjedhja e motivit.           5 
1.2. Kompozimi i fletës grafike.    5 
1.3. Hedhja në pllakën e linoleumit. 5 
1.4. Gdhendja e pllakës.           5 
1.5. Shtypja e grafikës në letër.     5 
 

 
 
25 orë 

Përgjatë vitit, nxënës/i,-ja 
duhet: 
• Të zgjedhë motivin e 

përshtatshëm për teknikën 
e linoleumit. 

• Të ndjekë procedurën pasi 
kompozohet natyra e qetë. 

• Të hedhë natyrën e qetë 
nga letra e kalkut në 
pllakën e linoleumit: 
gdhendet dhe shtypet në 
letër.  

• Të kuptojë rëndësinë e 
veçantë të vlerave tonale, 
të vëllimit, të linjës dhe të 
efektit grafik në 
përgjithësi.  

• Të mësojë radhën e 
procedimit teknik gjatë 
detyrës. 

• Të aftësohet në përdorimin 
e daltave, në mënyrë që të 
gdhendë lirshëm 
linoleumin.  
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• Të arrijë vlera artistike të 
përfituara nga shtypi i 
fletës grafike.  

Tema 2 2. Natyrë e qetë e realizuar në 
teknikën e ksilografisë (gdhendje në 
dru) 
 
2.1. Zgjedhja e motivit.           5 
2.2. Kompozimi i fletës grafike.    5 
2.3. Hedhja në pllakën e drurit.     5 
2.4. Gdhendja e pllakës.          5 
2.5. Shtypja e grafikës në letër.     5 
 

 
 
25 orë 

• Të zgjedhë motivin e 
përshtatshëm për teknikën 
e ksilografisë.  

• Të ndjekë procedurën e 
saktë: hedhja e natyrës së 
qetë nga letra e kalkut në 
pllakën e drurit, gdhendet 
dhe shtypet në letër.  

• Të mësojë të dallojë 
ndryshimin ndërmjet 
gdhendjes së linoleumit 
dhe pllakës së drurit. 

• T’i kushtojë vëmendje 
shtypjes së grafikës në letër 
dhe të dijë të shfrytëzojë 
veçoritë që ka pllaka e 
drurit. 

• Të kuptojë rëndësinë e 
veçantë që i jepet detajit 
dhe gjysmëtonit, meqenëse 
kjo teknikë e krijon më 
tepër këtë mundësi, sesa 
pllaka e linoleumit. 

Tema 3 3. Natyrë e qetë e realizuar në 
teknikën e gjilpërës së thatë ose ofortit  
 
3.1. Zgjedhja e motivit.           5 
3.2. Kompozimi i fletës grafike.    5 
3.3. Hedhja në pllakën e zinkut.    5 
3.4. Incizimi i pllakës së zinkut.    5 
3.5. Shtypja e grafikës në letër.    5 
 
 

 
 
25 orë 

• Të përzgjedhë motivin e 
përshtatshëm për teknikën 
e gjilpërës së thatë ose 
ofortit.  

• Të ndjekë procedurën e 
saktë të hedhjes të natyrës 
së qetë nga letra e kalkut 
në pllakën e zinkut, që 
incizohet dhe shtypet në 
letër.  

• Të kuptojë ndryshimin nga 
teknikat e tjera; kjo teknikë 
të jep mundësinë e dhënies 
së atmosferës, plenerit, 
sfumaturave dhe detajit të 
krijuar në përmjet linjës 
dhe tonalitetit që lë fshirja 
e pllakës nga boja e 
shtypit.  

• Të dallojë ndryshimin 
ndërmjet dy teknikave, të 
drurit dhe linoleumit, nga 
njëra anë, dhe të zinkut, 
nga ana tjetër. 

• Të realizojë detyrën 
    me të gjitha mjetet   
    shprehëse që imponon  
    lloji i teknikës.  
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• Të jetë sa më i lirshëm në 
incizimin me dalta çeliku 
dhe të realizojë një shtyp 
sa më të ngrohtë të pllakës 
së zinkut. 

 
Tema 4 4. Natyrë e qetë e realizuar në 

teknikën e monotipit 
 
4.1. Zgjedhja e motivit.           5 
4.2. Kompozimi i fletës grafike.    5 
4.3. Hedhja në xham e ngjyrave.    5 
4.4. Shtypja e grafikës në letër.     5 
 

 
 
20 orë 

• Të punojë në teknikën e 
shtypjes së letrës në xham, 
ku janë vendosur ngjyrat e 
shtypit.  

• Të zgjedhë motivin e 
përshtatshëm për këtë 
teknikë. 

• Të realizojë  
shumëllojshmërinë e 
tonaliteteve 
monokromatike ose 
kromatike, që kalojnë nga 
njëri-tjetri pa kufij ndarës. 

Tema 5 5. Peizazh nga natyra i realizuar në 
teknikën e linogravurës 
5.1. Zgjedhja e motivit.          6 
5.2. Kompozimi i fletës grafike.    6 
5.3. Hedhja në pllakën e linoleumit. 6 
5.4. Gdhendja e pllakës.          6 
5.5. Shtypja e grafikës në letër.     6 
 
 

30 orë • Të bëjë zgjedhjen e 
përshtatshme për teknikën 
e linoleumit.  

• Të gjejë në natyrë këndin e 
shikimit sa më interesant 
dhe momentin kohor sa më 
grafik. 

• Të shfrytëzojë planet, të 
seleksionojë objektet dhe 
t’i stilizojë ato.  

• Të ndjekë udhëzimet për të 
arritur këtë teknikë, që nga 
pika e pamjes që zgjidhet 
në natyrë, tek bardh e zi 
dhe në vazhdim me 
hedhjen e kalkut në 
linoleum, gdhendjen dhe 
shtypjen në letër. 

Tema 6 6. Peizazh i realizuar në teknikën e 
ksilografisë (gdhendjes në dru) 
6.1. Zgjedhja e motivit.          6 
6.2. Kompozimi i fletës grafike.    6 
6.3. Hedhja në pllakën e drurit.    6 
6.4. Gdhendja e pllakës.          6 
6.5. Shtypja e grafikës në letër.    6 
 

30 • Të zgjedhë motivin e 
përshtatshëm për teknikën 
e ksilografisë.  

• Të ndjekë procedurën e 
saktë pas hedhjes së 
peizazhit nga letra e kalkut 
në pllakën e drurit: 
gdhendet dhe shtypet në 
letër.  

• T’i japë rëndësi detajit dhe 
gjysmëtonit, meqenëse kjo 
teknikë e krijon më tepër 
këtë mundësi, sesa pllaka e 
linoleumit. 

• Të gjejë në natyrë këndin e 
shikimit sa më interesant 
dhe momentin kohor sa më 
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grafik. Të shfrytëzojë 
planet, të seleksionojë 
objektet dhe t’i stilizojë 
ato.  

• Të materializojë objektet e 
shumëllojshme që ndodhen 
në natyrë. 

Tema 7 7. Peizazh i realizuar në teknikën e 
gjilpërës së thatë ose ofortit 
7.1. Zgjedhja e motivit. 
7.2. Kompozimi i fletës grafike. 
7.3. Hedhja në pllakën e zinkut. 
7.4. Incizimi i pllakës së zinkut. 
7.5. Shtypja e grafikës në letër. 
 

30 orë • Të zgjedhë motivin e 
përshtatshëm për teknikën 
e gjilpërës së thatë ose 
ofortit. Të ndjekë 
procedurën e saktë në 
hedhjen e peizazhit nga 
letra e kalkut në pllakën e 
zinkut, që incizohet dhe 
shtypet në letër. 

• T’i kushtojë vëmendje 
realizimit të detyrës me të 
gjitha mjetet shprehëse që 
dikton lloji i teknikës.  

• Të jetë sa më i lirshëm në 
incizimin me dalta çeliku e 
të realizojë një shtyp sa më 
të ngrohtë të pllakës së 
zinkut. 

Tema 8 8. Peizazh i realizuar në teknikën e 
monotipit 
8.1. Zgjedhja e motivit.           6 
8.2. Kompozimi i fletës grafike.    7 
8.3. Hedhja në xham e ngjyrave.   7 
8.4. Shtypja e grafikës në letër.     4 
 

 
 
24 orë 

• Të zgjedhë motivin e 
përshtatshëm për tekni-kën 
e monotipit. 

•  Të ndjekë procedurën e 
saktë në hedhjen e motivit. 

• T’i kushtojë vëmendje 
realizimit ë detyrës me të 
gjitha mjetet shprehëse që 
dikton lloji i teknikës.   

• Të jetë sa më i lirshëm në 
shtypjen e grafikës në letër. 
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      3.VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Përzgjedh me kompetencë motivin e duhur për teknikat e ndryshme grafike. 
• Përvetëson karakteristikat bazë të teknikave të linoleumit, ksilografisë e të gjilpërës dhe është në 

gjendje që të riprodhojë në mënyrë sa më korrekte natyrën që e rrethon nëpërmjet këtyre 
teknikave. 

• Dallon më së miri karakteristikat dhe mundësitë shprehëse të secilës teknikë. 
• Tenton të drejtohet drejt një origjinaliteti dhe individualiteti personal (vetjak). 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  

• Përzgjedh motivin e duhur për teknikat e ndryshme grafike. 
• Përvetëson mjaftueshëm karakteristikat bazë të teknikave te linoleumit, ksilografisë e të 

gjilpërës dhe është në gjendje që të riprodhojë në mënyrë sa më korrekte natyrën që e rrethon 
nëpërmjet këtyre teknikave. 

• Dallon karakteristikat dhe mundësitë shprehëse të secilës teknikë. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
• Përzgjedh me vështirësi motivin e duhur për teknikat e ndryshme grafike. 
• Njeh me vështirësi karakteristikat bazë të teknikave të linoleumit, ksilografisë e të gjilpërës dhe 

nuk është në gjendje që të riprodhojë në mënyrë sa më korrekte natyrën që e rrethon nëpërmjet 
këtyre teknikave. 
• Nuk arrin të dallojë karakteristikat dhe mundësitë shprehëse të secilës teknikë. 
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Dega:   ART FIGURATIV - PIKTURË 
Specialiteti: GRAFIKË 
Klasa:  e 13-të 
Sistemi: 4-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 8 orë/javë = 272 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 13-të 
 
Në përfundim të këtij programi nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të  përqendrojë vëmendjen në aspektin kompozicional. 
• Të realizojë ndërtimin e figurës sipas  një koncepti të qartë grafik.  
• Të aftësohet drejt një vlere artistiko-profesionale dhe teknike.  
• Të zgjedhë temën e diplomës sipas dëshirës dhe aftësive të tij.   
• Të punojë me koncept dhe projekt. 
• Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e diplomës në kontekstin 

profesional. 
• Të manifestojë kreativitet, guxim, fantazi dhe prakticitet në kryerjen e diplomës. 
• Të respektojë punën në grup, marrëdhënien me mësuesin. 

 
2. Përmbajtja  tematike e lëndës “Grafikë”, klasa e 13-të (272 orë) 
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 Tema  Orët  Kërkesat për nxënësin 
 
 
 
Tema 1 

1. Etyd grafik  
1.1. Skica të shpejta                        10 
1.2. Realizimi në teknikë i skicave 12 

 
 
22 orë 

Përgjatë vitit, nxënës/i,-ja  
duhet: 
• Të zgjedhë sipas dëshirës  

objektet ose figurat, që 
dëshiron të vizatojë.   

• Të përdorë mjetet dhe 
teknikat që ka mësuar gjatë 
viteve të mëparshme, me 
qëllim që të bëhet sa më 
profesional. 

• Të nxitë aftësinë krijuese 
vetjake. 

 
Tema 2 2.  Portret nga natyra  

2.1. Kompozimi i portretit            7 
2.2. Raporti bardhë e zi               10 
2.3. Detaji                                     7 
2.4. E përgjithshmja                      5 
2.5. Përfundimi i detyrës               1 
 

 
 
30 orë 

• Të zgjedhë portretin dhe ta 
vendosë në një pozicion, 
që të ketë kontrast sa më të 
qartë grafik, për ndarjen e 
dritëhijes.  

• T’u kushtojë vëmendje 
ekspresivitetit të portretit, 
karakterit dhe gjendjes 
psikologjike që transmeton 
ai. 

• Të zgjedhë një nga 
teknikat, si karbon, penë, 
tempera, etj., sipas 
dëshirës, por ndarja grafike 
të jetë sa më e qartë, duke 
shmangur mundësisht 
gjysmëtonet. 

• T’u japë rëndësi 
kompozimit të portretit dhe 
marrëdhënies së tij me 
sfondin. 

Tema 3 3.  Figurë njeriu e plotë 
3.1. Kompozimi i figurës               10 
3.2. Hedhja e së përgjithshmes      10 
3.3. Raporti bardhë e zi                  15 
3.4. Vizatimi i portretit                  10 
3.5. Vizatimi i duarve                             
10 
3.6. Detaji                                           10 
3.7. Përfundimi i detyrës dhe diskutimi 
rreth saj                         5 
 

 
 
70 orë 

• Të përqendrojë vëmendjen 
në problemin 
kompozicional, si kërkesë 
themelore në këtë detyrë. 

• Të ndërtojë figurën sipas 
konceptit të qartë grafik, 
dhe ta realizojë me të 
gjitha mjetet shprehëse 
grafike, si në trajtimin 
bardhë e zi, ashtu edhe në 
atë me ngjyrë. 

• Të realizojë variacionin në 
trajtimin e sipërfaqes. 

      
 

Tema 4 4.   Kompozime dizajneri grafik 
4.1. Bisedë rreth dizajnit                  2 
4.2. Ilustrime                                   10 
4.3. Logo                                         10 
4.4. Kopertina (Ballina)                  10 

 
 
60 orë 

• Të kuptojë rëndësinë që ka 
kjo detyrë për të ardhmen e 
tij.  

• Të  zbatojë duke u 
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      3.VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Përzgjedh me kompetencë motivin e duhur për teknikat e ndryshme grafike. 
• Përvetëson karakteristikat bazë të teknikave të linoleumit, ksilografisë e të gjilpërës dhe është në 
gjendje që të riprodhojë në mënyrë sa më korrekte natyrën që e rrethon nëpërmjet këtyre teknikave. 
• Dallon më së miri karakteristikat dhe mundësitë shprehëse të secilës teknikë. 
• Përpiqet të drejtohet drejt një origjinaliteti dhe individualiteti personal. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  

• Përzgjedh  motivin e duhur për teknikat e ndryshme grafike. 
• Përvetëson mjaftueshëm karakteristikat bazë të teknikave të linoleumit, ksilografisë e të 
gjilpërës dhe është në gjendje që të riprodhojë në mënyrë sa më korrekte natyrën që e rrethon 
nëpërmjet këtyre teknikave. 
• Dallon  karakteristikat dhe mundësitë shprehëse të secilës teknikë. 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
• Përzgjedh me vështirësi motivin e duhur për teknikat e ndryshme grafike. 
• Njeh me vështirësi karakteristikat bazë të teknikave të linoleumit, ksilografisë e të gjilpërës dhe 
nuk është në gjendje që të riprodhojë në mënyrë sa më korrekte natyrën që e rrethon nëpërmjet këtyre 
teknikave. 

• Nuk arrin të dallojë karakteristikat dhe mundësitë shprehëse të secilës teknikë. 
 

 
 
 
 

4.5. Etiketa                                                 
10 
4.6. Pllakat                                            10 
4.7. Reklamë televizive                   10 

punësuar në fushat e 
prodhimit artistik.  

• Të dallojë qartë dallimet që 
ekzistojnë ndërmjet vetë 
llojeve të shumta të dizajnit 
grafik dhe  thelbësoren te 
secila. 

• Të dallojë shembujt e 
ilustruar të llojeve të 
ndryshme të dizajnit, si: 
logo, kopertona (ballina), 
etiketa, pllakat, ilustrim, 
reklama televizive, etj. 

Tema 5 5.   Fletë grafike diplomë në teknikën e 
linogravurës 
5.1. Bisedë rreth diplomës             4 
5.2. Njohja me projektin                6 
5.3. Paraqitja e projektit               10 
5.4. Punë e pavarur                       40 
5.5. Realizimi i diplomës              30 
 

90 orë • Të zgjedhë gjininë dhe 
teknikën me të cilën do të 
përgatitet për 
projektdiplomën.  

• Të ketë një seri punimesh 
të përshkruara nga i njëjti 
koncept artistik dhe nga e 
njëjta ide dhe stilistikë. 

• Të bëjë punë sistematike 
për të shmangur dobësitë 
që dalin gjatë punës.  
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Dega:          ARTI FIGURATIV - PIKTURË 
Specialiteti:        SKENOGRAFI-KOSTUMOGRAFI 
Klasa:   e 11-të 
Sistemi:              4-vjeçar 
 Kohëzgjatja:    34 javë x 4 orë/javë = 136 orë 
 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 11-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

• Të kompozojë në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në hapësirën 
skenike.  

• Të njohë konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të 
veprës. 

• Të njohë dhe të përsosë elementet bazë dhe ato plotësuese, kombinimin e tyre, raportin 
piktorik, sipërfaqen skenike dhe rëndësinë e përmasës së saj në raport me një tjetër 
sipërfaqe, kontrastin koloristik, raportin e përmasave me aktorin.  

• Të praktikojë, në fillim duke riprodhuar idenë e veprës, dhe, më pas, duke e përshtatur 
idenë e tij, pa humbur kërkesat e veprës. 

• Të analizojë saktë idenë dhe konceptin e veprës. 
• Të analizojë saktë karakteret e personazheve dhe të arrijë të perceptojë kostumin e secilit 

prej tyre. 
• Të arrijë të përsosë teknikat e temperas e të guashit. 
• Të fillojë të kuptojë rëndësinë e ndriçimit skenik. 

 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Skenografi”, klasa e 11-të (136 orë) 
 

 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Skenografia 

1.1. Llojet e saj. 
1.2. Histori mbi skenografinë. 
 

8 orë Përgjatë vitit, nxënës/i,-ja 
duhet: 

• Të përvetësojë 
njohuritë bazë mbi 
skenografinë. 

Tema 2 2. Kostumografia 
2.1. Dallimi i kostumografisë nga tekstili. 

4 orë • Të dallojë 
ndryshimet midis 
kostumit dhe 
tekstilit. 

Tema 3 3. Pjesa teatrale  
Drama,  
Tragjedia, 
 Komedia, 
 Baleti, 
 Teatri i kukullave. 

8 orë • Të kuptojë 
ndryshimet midis 
zhanreve të 
ndryshme të artit 
skenik. 

Tema 4 4. Formati skenik  
4.1. Skica me formatin skenik. 

8 orë • Të njohë formatin 
skenik. 

• Të dallojë elementet 
përbërëse të një 
skene: fondalin, 
rotativat, kuintat, 
bokaskena, arlekinët 
etj. 

Tema 5 5. Kompozim objektesh të thjeshta në 
formatin skenik   

8 orë • Të krijojë skica për 
kompozimin e 
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  elementeve 
tredimensionale  
(objekte skenike) në 
hapësirën skenike. 

Tema 6 6. Mizanskena 
6.1. Lëvizja e personazheve në hapësirën 
skenike. 

4 orë • Të njohë lëvizjet e 
aktorit.  

• Të ruajë 
kompozimin e 
personazheve në 
hapësirën skenike. 

Tema 7 7. Butaforia 
7.1. Ku dhe si përdoret butaforia. 

4 orë • Të njohë elementet 
butaforike, kur dhe 
si përdoren, si dhe 
rëndësinë e tyre në 
skenografi. 

Tema 8 8. Ndriçimi skenik, rëndësia e tij 
 

4 orë • Të kuptojë 
ndriçimin skenik, 
rëndësinë e tij në 
skenografi, si dhe 
ndryshimin midis 
ndriçimit natyral 
dhe atij skenik. 

Tema 9 9. Realizimi i një skene bazuar mbi një 
fabul ose përrallë 
9.1. Skicat bardhë e zi të pjesës.   4 orë 
9.2. Skicat e kostumeve.          4 orë 
9.3. Bocetet me ngjyra të pjesës teatrale. 
                       4 orë 
9.4. Hedhja në format të madh.   4 orë 
9.5. Mbyllja e detyrës.         4 orë 
  

20 orë • Të konkretizojë në 
letër gjithçka të 
mësuar deri më 
tani. 

• Të provojë të bëjë 
zgjidhjen e parë 
skenike sipas 
rregullave kryesore 
të artit skenik. 

Tema 10 10. Pjesë teatrale bazuar në një tregim 
apo novelë 
 
10.1. Njohja me veprën dhe analiza e saj.
               4 orë 
10.2. Grumbullimi i materialeve të veprës.                   
4 orë 
 

8 orë • Të kuptojë veprat e 
ndryshme skenike, 
t'i analizojë ato. 

• Të grumbullojë 
materiale për kohën 
në të cilën 
zhvillohen ngjarjet. 

Tema 11 11. Një ose dy akte të skenografisë së 
pjesës teatrale  
 
11.1. Skica mbi zgjidhjen skenografike të 
pjesës teatrale.               8 orë 
11.2. Bocete me ngjyra të skenografisë së 
pjesës teatrale.              12 orë 
11.3. Hedhja në format të madh të 
skenografisë.         12 orë 
 

32 orë • Të përvetësojë 
mënyrën konkrete 
dhe teknike se si 
kalohet nga skicat e 
thjeshta ideore të 
skenografisë te 
bocetet me ngjyra 
dhe, më pas, te 
hedhja e projektit 
në format të madh. 

Tema 12 12. Kostumografia e pjesës teatrale 
 12.1. Skica mbi zgjidhjen e kostumeve.                         
                          4 orë 
12.2. Bocete me ngjyra të kostumografisë së 
pjesës teatrale. 

16 orë • Të përvetësojë 
mënyrën se si 
zgjidhet 
kostumografia e një 
pjese teatrale. 
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                          4 orë 
12.3. Hedhja në format të madh të 
kostumografisë.    8 orë 
      
 

• Të kuptojë 
marrëdhënien e 
kostumografisë  me 
skenografinë. 

 
Tema 13 13. Njohja dhe studimi mbi maketin e një 

pjese teatrale 
 

12 orë • Të kuptojë mënyrën 
dhe strukturën e një 
maketi skenik si një 
nga elementet 
kryesore të 
realizimit të 
skenografisë. 

 
 
 
 3. VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 
• Kompozon në mënyrë të rregullt një objekt ose një grup objektesh në hapësirën skenike.  
• Njeh saktë konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të veprës.  
• Njeh saktë dhe ka përvetësuar parimet bazë të skenës, si dhe përmasat skenike. 
• Njeh saktë raportet e skenës me aktorin, si dhe elementet teknike të saj.  
• Analizon saktë karakteret e veprës dhe krijon njohuri shumë të mira për periudhat e ndryshme në 

varësi të veprës së dhënë. 
• Është korrekt në zbatimin e programit dhe detyrat e dhëna nga mësuesi i lëndës. 
• Vlerëson nga ana teknike punën e tij dhe atë të të tjerëve. 
 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 
• Kompozon mjaftueshëm një objekt ose një grup objektesh në hapësirën skenike.  
• Njeh mjaftueshëm konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të 

veprës.  
• Njeh mjaftueshëm dhe ka përvetësuar parimet bazë të skenës dhe përmasat skenike. 
• Njeh mjaftueshëm raportet e skenës me aktorin dhe elementet teknike të skenës.  
• Analizon mjaftueshëm karakteret e veprës dhe krijon njohuri të mira për periudhat e ndryshme në 

varësi të veprës së dhënë. 
• Është korrekt me programin mësimor. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Kompozon me defekte një objekt ose një grup objektesh në hapësirën skenike.  
• Ka probleme me konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të 

veprës.  
• Nuk njeh parimet bazë të skenës dhe përmasat skenike. 
• Nuk njeh raportet e skenës me aktorin dhe elementet teknike të saj. 
• Ka defekte të theksuara në analizimin e veprave të ndryshme dhe në mbledhjen e materialit 

shtesë. 
• Ndjek jorregullisht programin mësimor. 
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Dega:    ARTI FIGURATIV - PIKTURË 
Specialiteti:        SKENOGRAFI-KOSTUMOGRAFI 
Klasa:   e 12-të 
Sistemi:              4-vjeçar 
Kohëzgjatja:      34 javë x 6 orë/javë = 204 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 12-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

 
Të punojë sa më saktë një vepër nga antikiteti grek.  
Të punojë me çdo detaj, si objektet ashtu dhe teksturat në marrëdhënie me hapësirën skenike. 
• Të përvetësojë veçoritë e periudhës së cilës i përket vepra. 
• Të njohë kushtet social-ekonomike dhe artistike të periudhës së antikitetit. 
• Të jetë në gjendje të punojë sa më saktë një vepër nga dramaturgjia shqiptare. 
• Të njohë kushtet social-ekonomike dhe artistike të Shqipërisë në atë periudhë. 
• Të njihet me ambientet karakteristike shqiptare. 
• Të njohë dukuritë jetësore të kohës dhe të personazheve që e mbartin atë. 
• Të krijojë një ambient sa më funksional të skenografisë. 
• Të drejtohet drejt një origjinaliteti dhe individualiteti personal në vazhdimësi të studimeve. 
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 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Skenografi”, klasa e 12-të (204 orë) 
 

 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Pjesë teatrale me një akt nga 

antikiteti grek:  
• Agamemnoni - Eskili.  
Realizimi i skenografisë dhe 
kostumografisë së kësaj pjese. 
 
1.1. Njohje me pjesën teatrale, analizë 

e veprës dhe e karaktereve.         
10 orë 

1.2. Grumbullimi i materialeve 
artistike dhe historike.  

10 orë 
1.3. Njohja me arkitekturën antike 

greke.          4 orë 
1.4. Bisedë mbi trajtimin e kostumeve 

dhe të personazheve.               
                       4 orë 
1.5. Hedhja e skicave të skenografisë.         

10 orë 
1.6. Hedhja e skicave të 

kostumografisë.       10 orë 
1.7. Vendosja në ekuilibër skenik e 

elementeve skenike.             
                       5 orë 
1.8. Përshtatja e ndriçimit artistik në 

funksion të veprës.             
                       5 orë 
1.9. Hedhja në format të madh e 

skenografisë.        15 orë 
1.10. Hedhja në format të madh e 

kostumografisë.     15 orë 
1.11. Mbyllja e detyrës.  10 orë 
 

102 orë 
 
 
 
 
 
 

Përgjatë vitit, nxënës/i,-ja 
duhet: 

• Të praktikojë në 
mënyrë efikase 
kërkimin për 
grumbullim 
materiali nga 
antikiteti grek. 

• Të njohë kushtet 
sociale-ekonomike 
dhe mënyrën e 
jetesës së grekëve të 
lashtë. 

• Të vlerësojë drejt 
veshjet e ndryshme, 
sipas shkallës së 
hierarkisë. 

• Të përvetësojë 
konceptin e 
vendosjes së 
ekuilibrit midis 
elementeve të 
ndryshme skenike. 

• Të realizojë me 
sukses skenografinë 
dhe kostumografinë 
në mënyrë 
origjinale. 

Tema 2 2. Komedi ose dramë shqiptare një 
deri në dy akte: 
 

• Pas vdekjes,  
• Karnavalet e Korçës.  
• Gjenerali i ushtrisë së vdekur.  
• 14 vjeç dhëndër.  
• Familja e peshkatarit.  

 
 
2.1. Njohje me pjesën teatrale 

shqiptare.            10 orë 

102 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Të njohë me imtësi 
jetën, traditën, 
arkitekturën 
tradicionale 
shqiptare. 

• Të kuptojë kushtet e 
ndryshme shoqërore 
të zhvillimit të 
shoqërisë në kohën 
kur zhvillohet 
ngjarja e veprës 
teatrale apo letrare. 
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2.2. Grumbullimi i materialeve 
artistike dhe historike. 14 orë 

2.3. Njohja me arkitekturën kombëtare 
shqiptare.    4 orë 

2.4. Përshtatje e pjesës me kohën, në 
të cilën jetojnë personazhet.         
4 orë 

2.5. Hedhja e skicave të skenografisë.         
10 orë 

2.6. Hedhja e skicave të 
kostumografisë.       10 orë 

2.7. Vendosja në ekuilibër skenik të 
elementeve skenike.             

                      5 orë 
2.8. Përshtatja e ndriçimit artistik në 

funksion të veprës.             
                       5 orë 
2.9. Hedhja në format të madh e 

skenografisë.        15 orë 
2.10. Hedhja në format të madh e 

kostumografisë.     15 orë 
2.11. Mbyllja e detyrës.  10 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Të dallojë 
diferencimet e 
kostumografisë në 
bazë të zonave të 
ndryshme 
gjeografike, pamjen 
e tyre në 
marrëdhënie me 
kohën, si dhe 
karakteret e 
personazheve që i 
veshin ato. 

• Të dallojë, me 
ndihmën e lëndës së 
historisë së 
Shqipërisë, 
ndryshimet sociale-
politike, si dhe 
kushtet ekonomike 
të periudhave të 
ndryshme historike. 

• Të kuptojë 
përshtatjen e 
realitetit shqiptar në 
një skenografi dhe 
kostumografi të 
caktuar. 

• Të mëtojë drejt një 
zgjidhjeje skenike 
origjinale, duke 
pasqyruar kësisoj 
një individualitet 
krijues të mirëfilltë. 

 
 
      3.VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 
• Arrin të përvetësojë saktë kërkesat ideore e konceptuale të veprës dhe analizon saktë gjuhën 

dramaturgjike të veprës.  
• Arrin të stilizojë saktë elementet skenike në marrëdhënie me periudhën, për të cilën flet vepra.  
• Arrin të krijojë saktë kostumet e personazheve në varësi të periudhës, për të cilën bën fjalë vepra.  
• Ka një kompozim të saktë të objekteve dhe elementeve skenike.  
• Arrin një harmoni të ngjyrave në raport me idenë dhe emocionin e veprës. 
• Realizon saktë të gjitha aktet e veprës. 
• Realizon saktë ndriçimin skenik të detyrës. 
 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
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• Arrin të përvetësojë mjaftueshëm kërkesat ideore e konceptuale të veprës. 
• Arrin të stilizojë në mënyrë të kënaqshme elementet skenike në marrëdhënie me periudhën për të 

cilën flet vepra.  
• Krijon relativisht mirë kostumet e personazheve të veprës.  
• Kompozon mirë objektet dhe elementet skenike. 
• Mëton drejt arritjes së harmonisë së ngjyrave në marrëdhënie me emocionin e veprës që realizohet. 
• Realizon mirë të gjitha aktet e veprës dhe ndriçimin e tyre. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Nuk arrin të përvetësojë kërkesat ideore të veprës.  
• Nuk stilizon mirë elementet skenike. 
• Nuk krijon kostume që janë funksionale sipas personazheve të veprës.  
• Ka defekte në kompozimin e objekteve dhe të elementeve skenike.  
• Nuk realizon siç duhet aktet e veprës dhe ndriçimin e tyre. 
• Ndjek jorregullisht programin mësimor. 
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Dega:          ARTI FIGURATIV - PIKTURË 
Specialiteti:        SKENOGRAFI-KOSTUMOGRAFI 
Klasa:   e 13-të 
Sistemi:             4-vjeçar 
Kohëzgjatja:     34 javë x 8 orë/javë = 272 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 13-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 

 
13. Të realizojë skenografinë e një spektakli, koncerti, studio TV. 
14. Të njohë skenografinë e spektaklit, format e ndryshme dhe ku mund të përdoret. 
15. Të kuptojë ndryshimin midis skenografisë TV dhe asaj teatrale. 
16. Të kuptojë rëndësinë që ka sot skenografia e spektaklit në kërkesat e publikut dhe në biznesin e 

medias. 
17. Të përdorë elemente skenike sa më të kuptueshme dhe të krijojë një skenografi sa më artistike 

dhe estetike. 
18. Të kuptojë sa më mirë rëndësinë e ndriçimit si një lojë dritash që krijojnë gjendje emocionale të 

ndryshme. 
19. Të realizojë një vepër art-deko të një ambienti funksional. 
20. Të kuptojë ndryshimin e një ambienti funksional art-deko kundrejt arkitekturës, skenës së teatrit 

dhe asaj TV. 
21. Të stilizojë objekte të përditshme, si: karrige, tavolina, banakë, dritare etj. në formë të tillë që të 

jenë sa më të veçanta dhe tërheqëse, pa prishur funksionalitetin e tyre. 
22. Të njohë teatrin shekspirian, arkitekturën e asaj kohe, kostumet dhe objektet e saj. 
23. Të përsosë konceptin e formës më konvencionale të realizimit skenik. 
24. Të thjeshtojë realizimin skenik, duke përdorur sa më pak elemente apo duke i stilizuar ato në 

funksion të idesë dhe konceptit. 
 

 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Skenografi”, klasa e 13-të (272 orë) 
 

 
 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Realizimi i skenografisë:  

• spektakli, 
• koncerti, 
• studio TV. 

 
1.1.  Teori për ndryshimet mes 

skenografisë teatrale dhe asaj 
televizive.                   2 orë 

1.2.  Grumbullimi i materialeve artistike 
dhe konvencionale.         4 orë 

1.3. Hedhja e skicave të skenografisë.           
4 orë 

1.5. Vendosja në ekuilibër të elementeve 
skenike.          2 orë   

24 orë Përgjatë vitit, nxënës/i,-ja 
duhet: 

• Të njohë 
skenografinë e 
spektaklit, format 
e ndryshme dhe ku 
mund të përdoret 
ai. 

• Të njohë 
ndryshimin midis 
saj dhe 
skenografisë 
teatrale. 

• Të kuptojë 
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1.6. Përshtatja e ndriçimit artistik në 
funksion të hapësirës skenike.    2 orë 
1.7. Hedhja në format të madh e 
skenografisë.                4 orë  
1.8. Përpunimi i detajeve bazuar në 
ndriçimin skenik.         4 orë  
1.9. Mbyllja e detyrës.         2 orë 
   

rëndësinë që ka 
sot skenografia e 
spektaklit në 
kërkesat e publikut 
dhe në biznesin e 
medias. 

Tema 2 2. Realizimi i ambientit:  
• lokali, 
• restoranti, 
• zyre, 
• holli i hotelit,  
• etj.  

 
2.1. Teori për ndryshimet midis 

skenografisë së ambientit dhe asaj 
teatrale.                  2 orë 

2.2. Grumbullimi i materialeve artistike 
dhe konvencionale.  

4 orë 
2.3. Hedhja e skicave të arkitekturës së 

ambientit.                4 orë   
2.4. Vendosja në ekuilibër e elementeve 

arkitektonike.    2 orë   
2.5. Përshtatja e ndriçimit artistik në 

funksion të hapësirës së ambientit.              
                          2 orë  
2.6. Hedhja në format të madh e ambientit 

arkitektonik.     4 orë   
2.7. Përpunimi i detajeve bazuar në 

ndriçimin artistik dhe funksional.           
                        4 orë  
2.8.  Mbyllja e detyrës.     2 orë  

24 orë • Të kuptojë 
ndryshimin e 
arkitekturës 
kundrejt realizimit 
artistik të një 
ambienti 
arkitektonik. 

• Të stilizojë 
objekte të 
përditshme, si: 
karrige, tavolina, 
banakë, dritare, 
mure etj., në 
formë të tillë që të 
jenë sa më të 
veçanta dhe 
tërheqëse, 
sigurisht pa 
dëmtuar 
funksionalitetin e 
tyre. 

 

Tema 3 3. Realizimi i skenografisë së një vepre 
të Shekspirit (3 akte) 
 
3.1. Njohje me veprën, analiza e saj dhe e 

personazheve.   10 orë 
3.2. Grumbullimi i materialeve të kohës së 

cilës i përket vepra. 
10 orë  

3.3. Hedhja e skicave të skenografisë.           
                         10 orë 
3.4. Vendosja në ekuilibër skenik të 

elementeve skenike. 
                    4 orë 

3.5. Përshtatja e ndriçimit artistik në 
funksion të hapësirës skenike.                 

                         4 orë  

88 orë • Të njohë teatrin 
shekspirian.  

• Të njohë 
arkitekturën dhe 
kostumet e asaj 
kohe. 

• Të jetë sa më i 
thjeshtë në 
zgjidhjen e 
skenografisë duke 
përdorur sa më 
pak elemente 
skenike apo duke i 
stilizuar ato në 
funksion të idesë 
dhe konceptit. 
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3.6. Skicat e kostumeve të personazheve.           
10 orë 

3.7. Hedhja në format të madh e 
skenografisë.           15 orë       

3.8. Hedhja në format të madh e 
kostumografisë          15 orë   

3.9. Përpunimi i detajeve bazuar në 
ndriçimin skenik.          5 orë 

3.10. Mbyllja e detyrës.       5 orë 
 

• Të vërë në balancë 
skenografinë me 
kostumografinë, 
pa krijuar kaos 
vizual në skenë. 

• Të përdorë saktë 
ndriçimin në 
funksion të veprës, 
duke krijuar 
situata të 
ndryshme ndriçimi 
në çdo akt. 

Tema 4 4. Komedi, dramë, tragjedi (4 akte), 
spektakël, studio televizive. Detyra e 
diplomës. 

 
4.1. Njohja me veprën dhe zbërthimi i saj.                       
10 orë 
4.2. Grumbullimi i materialit mbi 
periudhën kohore në të cilën zhvillohen 
ngjarjet, si: piktura, skulptura, arkitektura, 
kostumet.                                
                          20 orë 
4.2. Skicat e skenografisë.      10 orë  
4.3. Skicat e kostumeve.    10 orë 
  
4.4. Bocetet me ngjyra të skenografisë.                     
10 orë 
4.5. Bocetet me ngjyra të kostumeve.           
                         10 orë 
4.6. Hedhja në format të madh e 
skenografisë.              20 orë   
4.7. Hedhja në format të madh e 
kostumeve.                20 orë 
4.8. Realizimi i maketeve ose i projektit 
tredimensional të diplomës (në 
kompjuter).                20 orë  
   
4.9. Mbyllja e detyrës.       6 orë 

136 orë • Të zgjedhë dhe 
realizojë saktë një 
pjesë teatrale 
(komedi, dramë, 
tragjedi, teatër 
kukullash, 
spektakël, studio 
televizive etj). 

• Të japë idenë e 
veprës në bazë të 
njohurive të 
marra. 

• Të jetë krijues në 
zgjidhjen skenike 
dhe ta realizojë 
saktë atë. 

• Të krijojë 
atmosfera të 
ndryshme ndriçimi 
në bazë të idesë. 

• Të balancojë 
skenografinë me 
kostumografinë. 

• Të realizojë 
maketin e skenës 
përkatëse, duke 
pasur parasysh 
arkitekturën e 
skenës, dhe të jetë 
korrekt në 
proporcionet e 
elementeve 
skenike. 
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3.KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 
Lënda e skenografi-kostumografisë synon zhvillimin dhe evoluimin e prirjeve të nxënësve, zgjerimin e 
talentit dhe rritjen e aftësisë së perceptimit ndaj botës, në mënyrë objektive dhe subjektive. Duke u njohur 
fillimisht me teoritë bazë, teknikat, mjetet, konvencionin, e, më pas, duke rritur nivelin analitik, 
perceptimin e ngjarjes, hapësirës dhe kohës, nxënësi arrin të përfundojë saktë një vepër skenike. Nxënësi 
në tre vite do të njohë procesin në zhvillim duke nisur me analizën e veprës dhe të karaktereve, si dhe me 
periudhat e ndryshme artistike e social-ekonomike të veprave të dhëna. Do të njohë hapësirat e ndryshme 
skenike, do të kuptojë marrëdhëniet midis krijuesit dhe spektatorit, gjuhën skenike, mjetet teknike të 
nevojshme për realizimin e një evenimenti skenik. Ai do të kuptojë në tre vite me radhë përmasat, kalimet 
kohore, raportet midis aktorit dhe skenografisë, ndriçimit skenik dhe skenës, kostumeve dhe karakterit, si 
dhe raportin midis skenografisë dhe kostumeve. Nëpërmjet detyrave të ndryshme praktike, që variojnë 
nga më thelbësoret dhe të thjeshtat e deri tek ato më të ndërlikuarat, më interesantet, nëpërmjet 
shumëllojshmërisë teknike të përdorur gjatë tre viteve studimi, nëpërmjet komunikimit profesional dhe 
ideor apo nëpërmjet njohurive shtesë për historinë e teatrit shqiptar dhe botëror, dhe, mbi të gjitha, duke 
përshtatur eksperiencat më në zë të shkollave botërore moderne, përveç synimit kryesor për të kanalizuar 
nxënësit në mënyrë progresive drejt perceptimit, eksplorimit dhe interpretimit të realitetit përmes artit, 
synimi tjetër është që të përgatisim një terren sa më prodhimtar dhe bazë për studimet e mëtejshme në 
shkollat e larta, brenda dhe jashtë vendit. 
 
4.VLERËSIMI 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  
 
• Analizon saktë një vepër me katër akte dhe përdor një gjuhë sa më lakonike në funksion të konceptit 

të veprës. 
• Përdor saktë elementet skenike dhe njeh mirë të gjitha pjesët përbërëse teknike të skenës.  
• Përdor saktë koloritin në varësi të emocionit të ngjarjes dhe përdor më së miri materialet e ndryshme 

në skenografi dhe kostumografi në funksion të konceptit të veprës. 
• Realizon saktë maketin e veprës.  
• Mbyll saktë të gjitha kërkesat e detyrës së diplomës. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur:  
 
• Analizon mjaftueshëm një vepër me katër akte dhe përdor deri diku një gjuhë lakonike në funksion të 

konceptit të veprës. 
• Përdor mjaftueshëm elementet skenike dhe njeh mirë të gjitha pjesët përbërëse teknike të skenës.  
• Përdor mesatarisht koloritin në varësi të emocionit të ngjarjes dhe materialet e ndryshme në 

skenografi dhe kostumografi në funksion të konceptit të veprës.  
• Realizon mirë maketin e veprës.  
• Mbyll relativisht mirë të gjithë kërkesat e detyrës së diplomës. 

 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  

 
• Analizon me defekte një vepër me katër akte.  
• Gjuha e përdorur nuk është aspak lakonike.  
• Ka defekte në përdorimin e mjeteve dhe elementeve të ndryshme të skenës. 
• Ka defekte në përdorimin e koloritit në varësi të veprës që realizohet. 
• Nuk realizon siç duhet maketin e veprës.  
• Nuk e mbyll me rezultat të kënaqshëm diplomën dhe kërkesat e saj. 
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Dega:          ARTI FIGURATIV - PIKTURË 
Specialiteti:        TEKSTIL 
Klasa:   e 11-të 
Sistemi:             4-vjeçar 
Kohëzgjatja:   34 javë x 6 orë/javë = 136 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 11-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 
• Të kenë njohuri në studimin dhe zhvillimin e histories së artit popullor, kryesisht në   punimet e 

Tekstilit dhe veshjet. 
• Të studjojnë mirë natyrën dhe objektet e ndryshme që ndodhen nëpërmjet vizatimit dhe stilizimit të 

tyre si me laps dhe me ngjyra. 
• Të arrijnë të krijojnë skema të ndryshme kompozicionale, kushtëzimet materiale, teknike, 

bifunksionaliteti  dhe qëllimin e veprës, përmes kopjimit të veprave në Tekstil dhe tapiceri të autorëve 
të ndryshëm,. 

• Të krijojnë vetë kompozimin me ritëm të theshtë dhe kompozimin me ritëm asimetrik, ndryshimet e 
ritmit të kompozimit si në vizatim, zgjidhjen grafike dhe në ngjyrë. 

• Të punojnë të frymëzuar me dëshirë dhe fantazi krijuese në realizimin dhe mbylljën e detyrave me 
nivel sa më të lartë.  

 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Tekstil”, klasa e 11-të ( 136 orë) 
 

 Tema  Orët  Kërkesat  për nxënësin  
 
 
 
Tema 1 

1. Njohja dhe  studimi i artit popullor 
(kopjime) 
 
1.1. Njohja me teknika dhe materiale 
1.2. Vizatimi, forma, ngjyra, toni, grafika, ritmi, 
simetria, asimetria 
1.3. Stilizimi, abstragimi dhe simbolika në artin 
popullor 
 
  
  
  
  

 
 
 
 
24 orë 

Përgjatë vitit nxënësi/sja  
duhet: 
• Të zgjedhë modelin. 
• Të vizatojë modelin 

e qilimit në letër 
vizatimi me anen e 
zmadhimit ose të 
zvogëlimit. 

• Të vizatojë 
projektin vazhdon 
punën  me ngjyra 
deri në  përfundim. 

• Të  ushtrohet në 
përdorimin e 
ngjyrave. 

Tema 2 2.Njohja dhe  studimi i natyrës (kryesisht 
florale) 
2.1. Vizatimi, pikturimi dhe stilizimi i objekteve 
të zgjedhura 
 

 
 
 
20 orë 

 
• Të realizojë 

vizatimet nga 
natyra. 

• Të bëjë vizatimet të 
detajuara, të sakta si 
në linjë dhe në 
ngjyrë.  

• Të ruajë gjatë punës 
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formën dhe 
karakterin e lules 
apo objektit. 

• Të stilizojë dhe 
përpunojë më pas 
vizatimet. 

Tema 3 3. Njohja  me autor dhe vepra Tekstil dhe 
Tapiceri (kopjime) 

 Kompozimi,  
  Trajtimi,   
 Qëllimi i veprës 
 
 

 
20 orë 

• Të zgjedhë modelin 
e një 

      autori në 
      tekstil, tapiceri ose 
     kompozim    
       dekorativ. 
• Të vizatojë modelin 

e  në 
telajo. 

• Të realizojë me 
      ngjyra duke 
      e ruajtur 
      karakterin e 
      autorit në 
    vepër. 

Tema 4 4. Kompozim me ritëm te thjeshtë 
4.1. Krijimi i me kompozimit ritëm te me dy 
thjeshtë ngjyra. 
 4.2. Krijimi i kompozimit me disa ngjyra. 
 

 
36 orë 

• Të zgjedhë motivin, 
stilizimin dhe 
abstragimin në 
funksion të 
projektit. 

• Të zgjedhë motivin, 
stilizimin dhe 
abstragimin në 
funksion të 
projektit. 

• Të punojë për 
formën 
kompozicionale. 

• Të përzgjedhë 
variante të 
ndryshme të 
boceteve, zgjidhjeve 
grafike dhe me 

• Të vizatojë variantin 
më të mirë në 
format të madh. 

• Të realizojë me 
ngjyra punimin. 

Tema 5 5.Kompozim me ritëm  asimetrik 
 
5.1.Krijimi i  me kompozimit ritëm  me dy 
asimetrik ngjyra. 
5.2.Krijimi i kompozimit me disa ngjyra. 
 

36 orë  
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Dega:          ARTI FIGURATIV - PIKTURË 
Specialiteti:        TEKSTIL 
Klasa:   e 12-të 
Sistemi:             4-vjeçar 
Kohëzgjatja:   34 javë x 6 orë/javë = 204 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 12-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të zhvillojnë më tej njohuritë në studimin dhe zhvillimin e historisë  të artit popullor, kryesisht në 
punimet e Tekstilit dhe veshjet. 

• Të përvetsoje sa më mirë stilizimin e elementeve, dekorativizimin e tyre, balancat grafike e 
koloristike, linjat, tonet, frakturat – si elementë stilizues. 

• Të ketë njohuri teknike dhe artistike në realizimin e projekteve të dizajnit industrial dhe teknikave 
të tjera realizuese. 

• Të zhvillojë dëshiren, fantazinë  krijuese dhe realizuese në nivel sa më të mirë për përfundimin e 
projekteve gjatë vitit. 

• Të ketë njohuri dhe arritje të mira me shije dhe fantazi personale në krijimin dhe realizimin e 
projekteve për veshje (fashion design). 

• Të bëjë përpjekje dhe të njohë mirë kompozimin, të arrijë nivele të mira në krijimin dhe 
realizimin e kompozimit dekorativ dhe kolazhit. 

 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Tekstil”, klasa e 12-të ( 204 orë) 
 

 Tema  Orët  Kërkesat  për nxënësin  
 
 
Tema 1 

1. Kompozim me ritëm gjeometrik 
1.2. Dizajnim për këmisha,  
1.3. Dizajnim për mbulesa,  
1.4. Dizajnim për veshje muri,  
1.5. Dizajnim për shami etj. 
 

 
 
 
 
30 orë 

Përgjatë vitit nxënësi/sja  
duhet: 
• Të vizatojë dhe 

stilizojë motivin e 
zgjedhur. 

• Të krijojë bocete me 
dy ngjyra dhe me 
disa ngjyra në disa 
variante. 

• Të krijojë motive të 
tjera nëpërmjet 
bashkimit të dy 
motiveve. 

• Të realizojë me 
ngjyra vizatimin në 
format të madh. 

• të bëjë ushtrime 
individuale jashtë 
mësimit. 

Tema 2 2. Kompozim me ritëm  asimetrik 
2.1. Dizajnim për perde,  
2.2. Dizajnim për mbulesa,  

 
 
 

• Të vizatojë dhe 
stilizojë motivin e 
zgjedhur. 
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2.3. Dizajnim për copë për veshje,  
2.4. Dizajnim për veshje muri  etj. 
 

30 orë • Të realizojë tek 
boceti zgjidhje 
grafike dhe me 
ngjyra disa variante. 

• Të realizojë 
vizatimin e variantit 
më të mirë në 
format të madh.  

• Të realizojë me 
ngjyra në mënyrë sa 
më dekorative. 

 
 
Tema 3 

 
3. Kompozim i mbyllur 
3.1. Dizajnim i mbyllur 
3.2. Dizajnim për shami koke,  
3.3. Dizajnim për shall,  
3.4. Dizajnim për shami etj. 
 
 
 

 
42 orë 

• Të përzgjedhë 
motivin, duke bërë 
vizatimin dhe 
stilizimin e tij. 

• Të realizojë bocete, 
përmes zgjidhjes 
grafike dhe me 
ngjyra në disa 
variante. 

• Të zbërthejë motivet 
dhe harmonizimi i 
tyre në qendër dhe 
bordurë. 

• Të vizatojë në 
format të madh.  

• Të realizojë me 
ngjyra. 

 
 
Tema 4 

 
4. Dizajnim për veshje (fashion design) 
4.1. Njohuri fillestare të veshjes.  
4.2. Fantazi e lire e  nxënësve në dizajnim për 
veshje. 
4.3. Stilizimi duke u bazuar në veshjet 
tradicionale. 

 
 
30 orë 

• Të zgjedhë veshjen 
që do krijojë. 

• Të krijojë në bocete 
me laps dhe ngjyra 
variante të 
ndryshme 

• Të përzgjedhë 
variantit më të mirë 
dhe realizojë në 
format të madh. 

• Të kryejë ushtrime 
me fantazi të lirë 
dhe të pavarur 
jashtë mësimit. 

• Të realizojë një 
veshje elegante 
nëpërmjet 
përdorimit të 
elementeve dhe 

      mjeteve të ndryshme 
shprehëse. 
• Të stilizzojë  
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figurën bashkë me 
veshjen. 

• Të dallojë veshjet 
sipas stinëve  dhe 
moshave. 

 
 
Tema 5 
 
 

 
5. Kompozim i lirë (abstragim, kolazh) 
5.1. Perde, veshje, zhakart, gobelin, tapiceri etj. 
5.2.Kompozim dekorativ duke perdorur edhe 
materiale të ngjitura. 

 
 
 
72 orë 

• Të zgjedhë 
elementit objekt dhe 
stilizimin e tij. 

• Të dekorojë 
elementet e lojës 
kompozicionale.  

• Të hedhë në telajo, 
letër dhe materiale  
të tjera.  

• Të përzgjedhë 
përdorimin e 
motiveve, mjeteve 
dhe materialeve. 
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Dega:          ARTI FIGURATIV - PIKTURË 
Specialiteti:        TEKSTIL 
Klasa:   e 13-të 
Sistemi:             4-vjeçar 
Kohëzgjatja:   34 javë x 8 orë/javë = 272 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 13-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënës/i,-ja duhet: 
• Të zhvillojë më tej njohuritë në studimin dhe zhvillimin e artit popullor, kryesisht në punimet e 

Tekstilit dhe veshjet. 
• Të ketë njohuri teknike dhe artistike në realizimin e projekteve të dizajnit industrial dhe teknikave të 

tjera realizuese. 
• Të krijoje dhe realizoje me stil dhe simbolikë personale në materiale të ndryshme projekte dhe 

kompozime në pikturën dekorative dhe kolazh, duke ja pershtatur arkitektures bashkëkohore. 
• ta realizoje në nivel më të mirë projektet për veshje (fashion design) stilizimin, shijet dhe fantazinë 

personale nëpërmjet projekteve dhe mundësisë  realizimit në material të tyre. 
• Të kenë njohuri  praktike në realizimin e projekteve me material në tezgjah, në teknikën e thurjes dhe 

lidhjes me nyje për qilim dhe sixhade. 
 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Tekstil”, klasa e 13-të ( 272 orë) 
 

 
 Tema  Orët  Kërkesat  për nxënësin  
 
 
Tema 1 

1. Kompozim abstrakt (teknika të ndryshme)   
1.1. Pikture dekorative murale 
1.2. Teknika të ndryshme mbi kanavace dhe 
kolazh. 
 

 
 
 
 
40 orë 

Përgjatë vitit nxënësi/sja  
duhet: 
• Të zgjedhë objektin 

dhe kryejë stilizimin 
dhe abstragimi e tij. 

• Të kryejë loja vizive 
të elementeve të 
abstraguara.  

• Të realizojë 
vizatimin në  format 
të madh, me  ngjyra 
dhe  materiale  të 
tjera. 

 
• Të orientojë 

krijimin  drejt 
avancimit të stilit 
dhe simbolikes 
personale. 

Tema 2 2. Kompozim i mbyllur apo i Hapur (thurje, 
stampim, lidhje).  
2.1. Dizajnim për çarçafe, kuvertë, jastekë, 
sofrabezë, peceta etj. 
 

 
 
 
40 orë 

• Të zgjedhë motivet 
e përshtatshme për 
krijimin e 
emocioneve të 
qetësise, rehatisë. 

• Të krijojë bocete me 



 116 

zgjidhje grafike dhe 
me ngjyra disa 
variante. 

• Të kryejë 
përpunimin e gamës 
koloristike. 

• Të bëjë vizatime në 
format të madh. 

• Të realizojë me 
ngjyra, vizatimin 
dhe motivet. 

 
 
Tema 3 

3. Thellim në kompozimin e mbyllur (thurje, 
lidhje).  
3.1. Projekte për shtroje, qilim, sixhade, tapet. 
 
 
 

 
56 orë 

• Të përqëndrohet në 
stilizimin dhe ritmin 
e motiveve. 

• Të harmonizojë 
hapësirat (qendër-
bordurë). 

• Të kryejë balancën 
grafike e 
koloristike. 

• Të përdorë 
shumëllojshmëri 
mjetesh shprehese. 

 
 
Tema 4 

 
4. Kompozim me elemente simbolike  

(Diplomë)   
4.1. Kompozim  për thurje, lidhje. Qilim, 
sixhade murale (Gobelin) 
4.2. Pikturë dekorativemurale. 
4.3. Teknika të ndryshme mbi kanavacë. 
 

 
 
76 orë 

• Të bëjë zgjedhjen e 
motiveve, 
objekteve, stilizimi 
dhe abstragimin 
etyre në nivelin 
simbolik. 

• Të bëjë zgjedhjen e 
veshjes që do  të 
krijojë. 

• Të bëjë zgjedhjen e 
veshjes që do  të 
krijoje 

• Të vizatojë në telajo 
dhe të realizojë atë 
me ngjyra. 

• Të përdorë forma, 
mjete dhe materiale 
të ndryshme në 
realizimin 
përfundimtar 

       të kompozimit. 
• Të bëjë kujdes që 

forma dhe 
permbajtja në 
funksion të 
kompozimit. 

• Të orientohet për 
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krijimin dhe 
avancimin e stilit 
dhe simbolikës 
personale. 

• Të përdorë mjete të 
ndryshme 
shprehëse. 

• Të bëjë përpjekje 
për të përcaktuar 
shijet dhe fantazinë 
personale. 

 
 
Tema 5 
 
 

 
5. Dizajnim për veshje (Fashion design). 
* Fantazi e lire në dizajnimin për veshje. 
* Stilizimi I veshjes duke marrë elementë nga 
veshjet tradicionale. 
 
 
 

 
 
 
60 orë 

• Të krijojë veshje të 
tipit altamoda. 

• Të krijojë veshke 
duke shfrytëzuar 
elemente nga 
veshjet nacionale 
duke i stilizuar 

       dhe lehtësuar në                      
përafrimin e frymës me 
veshjet e kohës. 
• Të gjejë ekuilibrin 

dhe tendenca për  
spikatje të 
elementeve  
tradicionalo- 

       moderne. 
 

 
3. UDHËZIME PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 
Mësuesi/sja i/e lëndës duhet të njohe, të drejtojë e të nxisë veprimtarinë krijuese dhe realizuese të 
nxënësit, kërkohet përgatitje dhe përgjegjësi maksimale për zbatimin me sukses të programit. 
Ai/ajo duhet të njohe mirë përmbajtjen e programit, si dhe të jetë vazhdimisht i interesuar për të 
kualifikuar vetën në mënyrë individuale, të krijojë një bazë të fuqishme materiale për ti paraprire 
zhvillimit normal të orëve të mësimit, të transmetojë qartë përmbajtjen e temës për detyrën e re të 
nxënësi. Tek zbërthimi i secilës temë janë dhënë niveli i përvetsimit të koncepteve të tekstilit, teknikat, 
aftësitë si dhe mundësia  për hartimin e planit tematik. Për zbatimin me sukses të programit duhet që 
mundësisht punimet e nxënësve të ekspozohen në vënde të ndryshme brënda dhe jashtë shkollës. Për 
nxënës më të apasionuar do të ketë spjegime dhe ushtrime të posaçme artistike e tekniko-profesionale. 
Duhet të krijohen lidhje me artistë të ndryshëm, të realizohen ekspozita me tematikë të caktuar, vizita në 
ekspozita, galeri arti, muzeume, studjo të piktorëve etj. Duke realizuar gjithë këtë aktivitet bëhet nxitja e 
interesave të nxënësit për artin. 

Programi për klasën e 12-të në Ateljen e Tekstilit zhvillohet duke u afruar nxënësve njohuri në 
studimin e historisë  dhe artit popullor, historinë dhe zhvillimin e veshjes, njohjen me teknikat e 
stampimit, thurjes, historinë dhe mundësitë e krijimit dhe realizimit në material të projekteve të 
ndryshme. 
 Në lëndën e tekstilit nxënësit marrin njohuri, aftësohen dhe kualifikohen teknikisht për t’ju 
përgjigjur kërkesave bashkohore dhe alternativave të kohës. Nxënësi mëson të krijoje dhe të realizojë 
projekte sipas materialit përkates duke patur si bazë dhe burim frymëzimi motivet e shtroje të ndryshme të 



 118 

punuara me dorë, veshjet e pasura dhe të bukura kombëtare, motivet e punimeve në dru, hekur, gurë, 
vazot dekorative prej balte etj. Këto motive ai i përpunon, i stilizon, dhe I abstragon, I  kompozon në 
mënyrë dekorative në projekte duke i përshtatur jetës dhe kohës moderne. Krahas punës kërkimore të 
motiveve nxënësi I referohet bllokut të tij personal të Tekstilit, të cilin vazhdimisht e pasuron atë.  Përveç 
projekteve për dizajnin industrial, nxënësi ushtrohet dhe ka për detyrë edhe zhvillimin e stilizimit të 
veshjes (fashion design), e kompozimit në projektet për pikturën dekorative, abstrakte dhe kolazhin të 
cilat e pasurojnë formimin e nxënësit. 
 Kjo lëndë ka për qëllim formimin artistik të nxënësit në drejtim të dizajnit industrial të tekstileve 
dhe pasurimin  e ideve dhe formave kompozicionale në materiale të ndryshme dhe pikturën dekorative. 
Programi për klasën e 13-të në Ateljen e Tekstilit është ndertuar mbi një bazë dhe formë artistike, I cili I 
siguron nxënësve aftesi për të ecur në rrugën e artit. Baza e atelierit është studimi, krijimtarija dhe 
mbeshtetja e ideve të reja. Mësimdhënja zhvillohet e konceptuar si një proçes komunikimi  krijues midis 
pedagogut dhe nxënësve. Programi zhvillohet duke u krijuar nxënësve mundesinë për të njohur e studjuar 
historinë dhe zhvillimin e artit Tekstil, historinë dhe zhvillimin e veshjes, historinë dhe zhvillimin e 
teknikave të tezgjahut, thurje dhe lidhje dhe mundesine e krijimit dhe realizimit ne material te projekteve 
të ndryshme. 
 Specialiteti i Tekstilit lidh teknikat tradicionale dhe materialin historik me teknikat bashkëkohore 
dhe alternativat e kohes. Proçesi mësimor zhvillohet nga idetë fillestare e koncepti deri tek realizimi 
praktik i projekteve me gjithë vështërsitë teknike që i dalin para nxënësit. Pra nxënësi përgatitet për të 
qënë i aftë të analizojë të gjitha mundësitë e një projekti në fushën ku specializohet dhe ta realizoje atë. 
 Laboratori i Tekstilit krijon mundesinë për të mësuar teknikat e endjes, ngjyrosjes, stampimit dhe 
proçesit përmbyllës të projektit. Tezgjahu është pjesë e rëndësishme e mësimit të teknikave të endjes. 
Njohja e proçeseve teknike ndihmon nxënësit dhe fantazinë e tyre në ndërtimin dhe realizimin e 
projekteve. 
 Programi i klasës 13-të ka për qëllim zhvillimin e mëtejshem të njohurive të fituara në formimin 
artistik  të nxënësit, në drejtim të projektimit industrial të tekstileve gjatë viteve, projekteve për stilizimin 
e veshjes, pasurimin e ideve dhe formave kompozicionale në materiale të ndryshme dhe pikturën 
dekorative, si dhe realizimin praktik të projektit në teknikën e qilimit dhe sixhaden në tezgjah. 
 
 
      4.VLERËSIMI 
 
Nxënësi/ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Vizaton shumë mirë projektin dhe vazhdon punën me ngjyra deri në përfundim. 
• Realizon shumë mirë vizatimet nga natyra. 
• Realizon saktë punën me ngjyra, duke ruajtur karakterin e veprës. 
• Vizaton variantin  më të mirë në format të madh. 
• Krijon saktë motive të tjera nëpërmjet bashkimit të dy motiveve. 
• Krijon mirë bocete me dy ngjyra dhe shumë ngjyra nëdisa variante. 
• Vizaton saktë motivin duke realizuar dhe stilizimin e tij. 
• Realizon saktë veshjet elegante përmes përdorimti të elementeve dhe mjeteve të ndryshme shprehëse. 
• Dekoron saktë elementet e lojës kompoziocionale. 
• Orienton saktë krijimin drejt stilit dhe simbolikës personale. 
• Harmozion saktë hapësirat (qendër – bordurë) 
• Përdor shumëllojshmëri formash, mjetesh dhe materialesh për realizimin e kompozimit përfundimtar. 
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Nxënësi/ja arrin nivelin mesatar, kur:  
• Vizaton mirë projektin dhe punën me ngjyra deri në përfundim. 
• Realizon vizatimet nga natyra. 
• Realizon punën me ngjyra, duke ruajtur karakterin e veprës. 
• Vizaton  në format të madh. 
• Krijon mirë motive të tjera nëpërmjet bashkimit të dy motiveve. 
• Krijon mirë bocete me dy ngjyra dhe shumë ngjyra në disa variante. 
• Vizaton motivin. 
• Realizon mirë veshjet elegante përmes përdorimti të elementeve dhe mjeteve të ndryshme shprehëse. 
• Dekoron elementet e lojës kompoziocionale. 
• Orienton saktë krijimin drejt stilit dhe simbolikës personale. 
• Përdor disa forma, mjete dhe materiale për realizimin e kompozimit përfundimtar. 
 
Nxënësi/ja arrin nivelin e ulët, kur:  
• Vizaton me vështirësi  projektin deri në përfundim. 
• Realizon disa vizatime nga natyra. 
• Realizon jo saktë punën me ngjyra, për të  ruajtur karakterin e veprës. 
• Vizaton me vështirësi  në format të madh. 
• Krijon ndonjëherë motive të tjera nëpërmjet bashkimit të dy motiveve. 
• Krijon bocete me dy ngjyra dhe shumë ngjyra nëdisa variante. 
• Vizaton me vështirësi motivin. 
• Realizon veshjet elegante. 
• Dekoron  disa nga elementet e lojës kompoziocionale. 
• Orienton krijimin drejt stilit dhe simbolikës personale. 
• Harmonizon ndonjëherë hapësirat (qendër – bordurë) 
• Përdor disa nga format, mjetet dhe materialet për realizimin e kompozimit përfundimtar. 
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Dega:          ARTI FIGURATIV - PIKTURË 
Specialiteti:  FOTOGRAFI 
Klasa:   e 11-të 
Sistemi:             4-vjeçar 
Kohëzgjatja:     34 javë x 4 orë/javë = 136 orë 
 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 11-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënësi/ja duhet: 
• Të përvetësojë mirë elementet teorike, teknike dhe artistike që luan fotografia. 
• Të përvetësojë mirë teknikat e fotografimit: kompozim, ndriçim, këndvështrim. 
• Të njohë mirë teknikat laboratorike. 
• Të njohë mirë çdo funksion që luajnë teknikat dhe pajisjet e aparatit të stampimit. 
• Të njohë mirë funksinin që luajnë objektivat dhe diafragmat. 
• Të njohë mirë rolin q` luajnë lentet optike konvergjente-divergjente në objektiv. 
• Të njohë mirë materialet negative dhe pozitive. 
• Të përvetësojë teknologjinë e re të fotografimit, të njihet me aparatin dixhital. 
• Të përsoset në fushën e kompozimit të modelit, portretit, peizazhit natyrë e qetë. 
 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Fotografi”, klasa e 11-të (136 orë) 
 

 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Lindja e artit të fotografisë, ku dhe kur 

u shpik. 
1.1. Njohuri mbi fotografinë shqiptare të 
shek. XIX-XX. 
1.2. Njohuri mbi fotografë të huaj, jeta dhe 
vepra. 
1.3. Njohuri mbi aparatin e fotografimit 
manual. 
1.4. Njohuri mbi ndërtimin e aparatit të 
stampimit. 
1.5. Njohje mbi materialin negativ, shtresat 
e filmit. 
1.6. Njohuri mbi funksionin e pajisjeve 
laboratorike. 
1.7. Njohuri mbi funksionin e solucionit 
zhvillues-fiksues. 
1.8. Njohuri mbi materialin pozitiv, letrat 
fotografike. 
 

40 orë Përgjatë vitit, nxënësi/ja 
duhet: 
• Të zbërthejë dhe të dijë 

të montojë çdo pajisje të 
aparatit. 

• Të dijë të dallojë zonat e 
filmit. 

• Të dijë të stampojë në 
laborator një foto. 

• Të dijë të kuadrojë dhe të 
kompozojë në plane. 

• Të përgatisë solucionet 
dhe të dijë funksionin që 
luan çdo solucion. 

• Të njohë mirë zonat 
transparente dhe opake. 

Tema 2 2. Teknikat e fotografimit, portret, 
peizazh model, natyrë e qetë, plane me 
perspektivë. 
2.1. Materiali negativ për fotografim, roli i 
ndjeshmërisë së filmit. 
2.2. Roli i njohjes së ekspozimit. 
2.3. Roli i njohjes së diafragmës. 

40 orë • Të kompozojë mirë me 
dritëhije një plan. 

• Të fotografojë dhe të 
kompozojë mirë një 
portret. 

• Të fotografojë një 
peizazh me plane të 
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2.4. Roli i boshtit optik dhe fokusimit. 
2.5. Roli i funksionimit të shpejtësive të 
ndryshme. 
2.6. Roli i kompozimit të planeve.  
2.7. Roli i ndriçimit me dritëhije të planit. 
2.8. Roli i njohjes së ekspozimetrit. 
2.9. Roli i fotografimit të peizazhit. 
2.10. Roli i përdorimit të ndriçimit artificial. 

sfumuara. 
• Të fotografojë një 

portret me drita 
stroboskopike. 

• Të fotografojë me 
konizmin B. 

• Të fotografojë plane në 
perspektivë me diaf të 
ndryshëm. 

Tema 3 3. Stampimi dhe zmadhimi i fotove. 
Riprodhimi i fotove dhe i pikturave. 
Dublimi i planeve. 
3.1. Njohja e pajisjeve dhe funksioni që 
luajnë ato në aparatin e stampimit. 
3.2. Roli i llambave dhe funksioni i tyre në 
ekspozim. 
3.3. Roli i maskarinave sipas diagonales së 
filmit. 
3.4. Roli i sofjetas në fokusim. 
3.5. Njohuri mbi diafin e hapur dhe të 
mbyllur. 
3.6. Njohuri mbi vendosjen e negativit në 
aparat. 
3.7. Njohuri mbi shkallën e lartësisë me 
kuadrin. 
3.8. Njohuri në kompozë e figurës. 
3.9. Njohuri në zonat opake dhe transpore. 
3.10. Njohuri mbi dublimin dhe riprodhimin 
e një pikture apo fotoje. 

36 orë • Të punojë në laborator 
në zmadhimin e një 
fotoje. 

• Të përdorë teknika 
gjatë stampimit. 

• Të luajë me plane të 
shumuara dhe të qarta. 

• Të riprodhojë një foto. 
• Të fotografojë një 

pikturë me drita të 
ndryshme. 

• Të përdorë materiale të 
ndryshme pozitive gjatë 
stampimit. 

Tema 4 4. Përdorimi i aparatit dixhital, opsionet 
dhe modifikimet e fotove, retushimi dhe 
ilustrimi me foto, ndërtimi i një 
fotopllakati, fotoreportazhi. 
4.1. Njohja e opsioneve për të fotografuar 
një portret. 
4.2. Njohja e opsioneve për të fotografuar 
një peizazh. 
4.3. Njohja e opsioneve në prerje dhe 
kompozim të figurës. 
4.4. Njohuri mbi retushimin e një fotoje. 
4.5. Njohuri mbi kompozimin dhe 
konceptimin e një fotopllakati. 
 

20 orë • Të fotografojë portrete 
me shumë opsione. 

• Të fotografojë peizazhe 
kontro dhe siluetë. 

• Të kompozojë mirë 
gjatë fotografimit një 
model. 

• Të ilustrojë një tregim 
me foto. 

• Të ndërtojë një 
fotopllakat me shumë 
plane. 
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Dega:          ARTI FIGURATIV - PIKTURË 
Specialiteti:  FOTOGRAFI 
Klasa:   e 12-të 
Sistemi:             4-vjeçar 
Kohëzgjatja:     34 javë x 6 orë/javë = 204 orë 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 12-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënësi/ja duhet: 

• Të njohë procesin teknik dhe artistik mbi fotografinë me ngjyra. 
• Të punojë për kalimin e procesit BZ në procesin me ngjyra, njohje e linjës kolor. 
• Të demonstrojë njohuri mbi spektrin diellor, ngjyrat primare, KJB, dhe ngjyrat komplementare 

CMV. 
• Të demonstrojë njohuri mbi ndjeshmërinë e filmit kolor. 
• Të demonstrojë njohuri mbi tonacionet dhe intensitetin ngjyrë. 
• Të demonstrojë njohuri mbi densitetin dhe sensitometrinë e filmit kolor. 
• Të demonstrojë njohuri mbi portretin kolor siluetë, kontra, dritë, kompozim, ndriçim, 

këndvështrim. 
• Të demonstrojë njohuri mbi fotografinë e peizazhit me ngjyra siluetë dhe me plane të qarta dhe të 

sfumuara. 
• Të demonstrojë njohuri mbi proceset laboratorike kolore, teknikat e stampimit. 
• Të demonstrojë njohuri mbi stampimin dhe fotografimin dhe zhvillimin e materialeve pozitive-

negative. 
                                      
 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Fotografi”, klasa e 12-të (204 orë) 
 

 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Parimet e fotografisë me ngjyra, 

proceset teknike të kalimit nga fotografia 
bardhë e zi në foto me ngjyra. 
 
1.1. Të përhapurit e dritës. 
1.2. Spektri diellor dhe ngjyrat 100-400 
milimikron. 
1.3. Gjatësia e valëve të një rrezeje drite. 
1.4. Njohja dhe roli i filtrave. 
1.5. Procesi sotrativ aditiv i stampimit. 
1.6. Njohuri mbi sensitometrinë. 
1.7. Njohuri mbi densitetin ngjyrë. 
1.8. Vala e një rrezeje drite dhe  
gjatësia e saj. 
1.9. Transparenca dhe apaciteti. 
1.10. Ndjeshmëria dhe shtresa  
emolucioni. 
 

60 orë Përgjatë vitit, nxënës/i,-ja 
duhet: 
• Të punojë me foton 

kolor dritëhije. 
• Të fotografojë me tone 

t` ndryshme. 
• Të punojë me dy 

procese aditiv-sotrativ. 
• Të fotografojë me 

ekspozime të ndryshme.  
• Të punojë me plane në 

lëvizje. 
• Të realizojë një foto 

kolor të balancuar. 
• Të kërkojë anën teknike 

dhe artistike të 
fotografisë. 

• Të fusë në fotografi 
elemente bashkëkohore. 

• Të realizojë një foto 
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konceptuale artistike. 
• Të fusë një element 

gjeometrik në foto. 
Tema 2 2. Puna në laboratorin me ngjyra, 

ekspozim kompozim filtrim. 
2.1. Sensitometria figurës me ngjyra. 
2.3. Tabelat e ekspozimit.  
2.4. Filtrat korrigjues. 
2.5. Analizatorët me ngjyra. 
2.6. Roli i kondensatorëve në ekspozë. 
2.7. Roli i filtrit /C/ në ndikimin e ngjyrave. 
2.8. Roli i maskave negative. 
2.9. Roli i maskave pozitive. 
2.10. Roli i njohjeve të solucioneve. 
2.11. Roli i materialit pozitiv kolor. 
 

60 orë • Të përdorë tabelat e 
ekspozimit. 

• Të përcaktojë filtrat me 
ngjyra. 

• Të kuadrojë mirë 
figurën e fotos. 

• Të përgatisë solucionet 
me ngjyra. 

• Të punojë një foto me 
tri plane. 

• Të punojë një foto me 
opsione, si foto sepjo 
etj. 

• Të fusë elemente dhe 
teknika bashkëkohore. 

• Të rrisë kërkesën në 
kompozim dhe 
konceptim. 

• Të punojë në të gjitha 
gjinitë e fotografisë. 

• Të fusë një element 
gjeometrik në foto. 

Tema 3 3. Fotografimi me ngjyra i portretit, 
peizazhit, natyrë e qetë, plane në 
perspektivë, teknikat dhe faktori pozë. 
3.1. Roli i ndjeshmërisë së filmave dhe 
shtresat CMV. 
3.2. Fotografimi me dritë natyrale. 
3.3. Fotografi me dritë artificiale. 
3.4. Fotografimi me dritë  

stroboskopike. 
3.5. Fotografi me kontradritë. 
3.6. Fotografi me silueta. 
3.7. Fotografi me drita të thyera. 
3.8. Fotografi me fragmente. 
3.9. Foto relievi. 
3.10. Foto peizazhit me efekte. 

60 orë • Të kompozojë portrete të 
ndryshme. 

• Të fotografojë me drita 
natyrale dhe artificiale 
një portret. 

• Të punojë me drita  
   stroboskopike  
   portretin. 
• Të realizojë një peizazh 

me plane të sfumuara. 
• Të punojë me foto 

relievin. 
• Të dallojë dhe korrigjojë 

defektet gjatë 
fotografimit. 

• Të fusë elemente 
gjeometrike në foto.  

Tema 4 4. Modifikimi i fotove me aparat dixhital. 
Roli i ndërtimit dhe opsionet e aparatit. 
Ndërtimi i reklamës dhe retushimi i 
fotove. 
4.1. Opsionet mbi fotografimin e portretit, 
peizazhit, natyrë e qetë me aparat dixhital. 
4.2. Ndërtimi i një reklame kompozimi dhe 

24 orë • Të punojë një portret 
peizazh natyrë e qetë me 
opsione BZ, sepjo, 
kolor. 

• Të realizojë një reklamë 
të konceptuar dhe 
kompozuar artistikisht. 
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konceptimi në zhanre të ndryshme. 
4.3. Retushimi i një fotoje dhe futja e shumë 
elementeve artistike. 
 

• Të realizojë një fotografi 
të kompozuar dhe pa 
plane të tepërta, të 
retushohen defektet në 
foto. 

• Të praktikojë ide të 
fotografëve, si: Gj. Mili, 
E. K. Berso, Dorote 
Lenxh etj. 
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Dega:          ARTI FIGURATIV - PIKTURË 
Specialiteti:  FOTOGRAFI 
Klasa:   e 13-të 
Sistemi:             4-vjeçar 
 Kohëzgjatja:    34 javë x 8 orë/javë = 272 orë 
 
 
 1. Synimet e lëndës për klasën e 13-të 
 
Në përfundim të këtij programi, nxënësi/ja duhet: 

• Të kuptojë rolin që luan fotografia bashkëkohore në ditët e sotme. 
• Të njohë shpikësit e fotografisë, ku dhe kur lindi fotografia dhe rolin që ajo luan në historinë e 

vendeve të ndryshme dhe në vendin tonë. 
• Të njohë mirë figurat e para, si Pjetër Marubin, që sollën në Shqipëri artin e fotografisë dhe 

zhvillimin e saj deri në shek. XX. 
• Të njohë mirë të gjitha teknikat e fotografimit me aparaturat manuale dhe dixhitale. 
• Të punojë mirë të gjitha proceset laboratorike. 
• Të njohë mirë të gjitha zhanret e fotografimit. 
• Të realizojë projekte të fotografuara me tematika të ndryshme. 

 
 
 2. Përmbajtja tematike e lëndës “Fotografi”, klasa e 13-të (272 orë) 
 

 Tema Orët  Kërkesat për nxënësin 
Tema 1 1. Përdorimi i aparatit manual - dixhital 

të stampimit me ngjyra. 
1.1. Aparati manual kolor. 
1.2. Njohja e objektivave 35 mm, 80 mm, 
100 mm. 
1.3. Kompozimi dhe kuadrimi i figurës. 
1.4. Njohja mbi ekspozimin dhe shkallën e 
lartësisë. 
1.5. Roli i diafragmës gjatë ekspozimit. 
1.6. Roli i njohjes të analizatorit të ngjyrave. 
1.7. Roli i njohjes të ngjyrave primare dhe 
komplementare C+M+V. 
1.8. Njohje mbi tonacionin, ngopjen dhe 
intensitetin ngjyrë. 
1.9. Njohje mbi përdorimin e filtrave 
korrigjues (B). 
1.10 Roli që luajnë maskarinat dhe llambat 
me ngjyrë. 
 

 
 
 
80 orë 

Përgjatë vitit, nxënësi/ja 
duhet: 
• Të njohë mirë rolin që 

luan çdo pajisje e 
aparatit. 

• Të dijë të kuadrojë 
planet dhe t’i 
kompozojë. 

• Të stampojë një portret 
të taruar me ngjyra. 

• Të dijë të kompozojë 
një peizazh me plane. 

• Të ekspozojë me tri 
plane një kompozim.  

• Të thellojë kërkesën në 
punën laboratorike. 

• Të kuptojë shkakun e 
defekteve që vijnë gjatë 
stampimit. 

• Të kuptojë mirë defektet 
në zonat e ekspozuara. 

• Të eksperimentojë në 
teknika të ndryshme. 

• Të nxisë punën krijuese 
në realizimin e zhanreve 
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të ndryshme. 
Tema 2 2. Teknikat e shkëputjeve të fragmenteve 

gjatë stampimit në aparatin manual - 
dixhital. 
2.1. Përdorimi i objektivit sipas diagonales 
së filmit. 
2.2. Vendosja dhe roli i kondensatorëve. 
2.3. Roli i shkallës së lartësisë në shkëputjen 
e planeve. 
2.4. Njohuri mbi (sasinë e ekspozimit) 
nënxirosjen e figurës. 
2.5. Dublimi i planeve. 
2.6. Shkëputja e planeve me maska pozitive. 
2.7. Roli i shkëputjes me maska negative. 
2.8. Roli i ekspozimeve në plane. 
2.9. Roli i nënekspozimit në plane. 
2.10. Roli i retushimit në shkëputjen e 
planit. 
 

 
 
80 orë 

• Të stampojë në 
laborator një negativ. 

• Të përdorë teknikat e 
sfumimit. 

• Të përdorë teknikat e 
lëvizjeve. 

• Të dublojë dy figura. 
• T’i kompozojë mirë 

planet dhe t’i ekspozojë. 
• Të përdorë teknikat me 

maska negative - 
pozitive. 

• Të lëvizë me tonocionet 
gjatë stampimit. 

• Të eksperimentojë me 
teknikat e ndryshme. 

• Të krijojë në tematika të 
ndryshme. 

• Të punojë në të gjitha 
zhanret e fotografisë. 

Tema 3 3. Teknikat e fotografimit të portretit, 
peizazhit të natyrës së qetë dhe planeve 
në perspektivë. 
3.1. Ndjeshmëria e filmit dhe kartës. 
3.2. Kompozimi dhe këndvështrimi i planit. 
3.3. Drita dhe hija gjatë fotografimit. 
3.4. Ekspozimi i planit sipas largësisë. 
3.5. Fotografimi me drita natyrale. 
3.6. Fotografimi me drita artificiale. 
3.7. Fotografimi i siluetave. 
3.8. Realizimi i kontradritës. 
3.9. Si fotografohet portreti me llamba. 
3.10. Si fotografohen peizazhet dhe natyrat 
e qeta me teknika. 
 

 
 
80 orë 

• Të ekspozojë një film. 
• Të ndajë zonat e 

ekspozimit. 
• Të zhvillojë një film. 
• Të fotografojë një 

portret kontradritë. 
• Të realizojë një siluetë 

peizazhi. 
• Të punojë foto me plane 

të sfumuara. 
• Të riprodhojë një foto 

ose pikturë. 
• Të eksperimentojë me 

teknikat e ndryshme. 
• Të krijojë në tematika të 

ndryshme. 
• Të punojë në të gjitha 

zhanret e fotografisë. 
Tema 4 4. Modifikimi, retushimi e zhanret e 

fotografisë artistike gazetareske. 
4.1. Roli i vendosjes së portretit në sfonde të 
ndryshme. 
4.2. Roli i retushimit të fotografisë me dritë 
me laps, me bojëra. 
4.3. Fotografimi i fotografisë gazetares-ke, 
montazhi, fotoreportazhi. 
4.4. Fotografimi i fotos artistike, peizazh, 
portret, natyrë e qetë, plan perspektiv. 

 
 
32 orë 

• Të realizojë me 
fotografi një portret me 
efekte. 

• Të transformojë me 
retushim një foto. 

• Të realizojë një foto në 
montazh dhe të realizojë 
një temë me 
fotoreportazh. 

• Të realizojë foto me 
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 plane në perspektivë. 
• Të thellojë kërkesën në 

fushën e fotografisë. 
• Të kuptojë defektet 

gjatë fotografimit. 
• Të realizojë fotot me 

efekte dhe zhanre të 
ndryshme. 

• Të kërkojë në realizimin 
e artit konceptual me 
foto. 

 
 
 
      3.VLERËSIMI 
 
Nxënësi/ja arrin nivelin e lartë, kur:  
• Fotografon në mënyrë të rregullt një grup objektesh me ndriçime të ndryshme. 
• Koncepton mirë anën kompzicionale të modelit kompozim - këndvështrim. 
• Përvetëson mirë anën teorike dhe praktike të stampimit të fotove në laborator (portret, peizazh, natyrë 

e qetë). 
• Përvetëson mirë teknikat bashkëkohore me aparatin e stampimit dhe fotografimit. 
• Njeh mirë të gjitha zhanret e fotografisë. 
• Është korrekt me zbatimin e programit. 
 
Nxënësi/ja arrin nivelin mesatar, kur:  
• Kompozon mjaftueshëm një model dhe e fotografon atë me efekte të ndryshme ndriçimi. 
• Ka njohuri të mjaftueshme mbi procesin laboratorik BZ. 
• Përvetëson mjaftueshëm njohjen mbi materialet pozitive dhe negative. 
• Njeh mjaftueshëm ndërtimin e një natyre të qetë, ngjyrat, përshtatjen e sfondit me vendosjen e 

objekteve. 
• Njeh disa nga teknikat bashkëkohore dhe i fut ato në foto. 
• Është relativisht korrekt me programin mësimor. 
 
Nxënësi/ja arrin nivelin e ulët, kur:  
• Kompozon me defekte një model gjatë fotografimit dhe stampimit. 
• Njeh pak vendosjen e kompozimit, këndvështrimit dhe ndriçimit në një portret apo peizazh. 
• Njeh pak përdorimin e aparatit të fotografimit manual-dixhital. 
• Arrin të njohë me vështirësi rolin e teknikave të ndryshme të fotografimit dhe stampimit.  
• Ndjek jorregullisht programin mësimor. 
 
 
 
 
 
 
 


	INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT
	 Kompozon me vështirësi.
	 Njeh pak konceptet bazë të trajtimit teorik dhe të ushtrimit praktik të përdorimit të linjës, tonit, gjysmëtonit.
	 Përdor lapsin dhe mjetet e tjera plotësuese në mënyrë jo shumë korrekte.
	 Nuk është shumë besnik dhe i saktë ndaj modelit dhe natyrës që na rrethon.
	 Nuk është shumë korrekt me programin.
	 Vizaton me vështirësi modelet nga natyra e gjallë.
	 Bën gabime proporcionale në ndërtimin apo konstruksionin e një koke njeriu.
	 Shfaq defekte në vizatimin e një koke njeriu, qoftë ky kopjim, model allçie apo model nga natyra e gjallë.
	 Shfaq probleme thelbësore si në seancat e gjata studimore, ashtu edhe në ato të shkurtrat.
	 Nuk është krejtësisht korrekt ndaj programit mësimor.
	 Vizaton me vështirësi me laps apo me teknikat e tjera plotësuese.
	 Nuk jep asnjë rezultat në arritjen e karakterit të modelit, veçorive dalluese apo fizionomisë së tij.
	 Dështon në transmetimin e një emocioni nëpërmjet vizatimit.
	 Ka defekte të rënda strukturore në vizatimin analitik.
	 Nuk ka njohuri të shumta në historinë e artit.
	 Nuk tenton shumë të plotësojë boshllëqet.
	 Nuk është shumë korrekt me programin mësimor.
	 Vizaton me probleme, si me laps ashtu edhe me mjetet e tjera, natyrën apo ambientin që na rrethon, karakteret dhe personazhet e jetës së përditshme.
	 Nuk tenton aspak drejt arritjes së transmetimit të psikologjisë së modeleve të ndryshme.
	 Has shumë vështirësi në vizatimin studimor analitik dhe në atë ekspresiv e të shpejtë.
	 Rezultati është i pakënaqshëm dhe mediokër.
	 Ndjekja e programit mësimor nuk është aspak korrekte.
	 Kompozon me defekte strukturore.
	 Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të ngjyrave.
	 Arrin të njohë me vështirësi ngjyrat bazë dhe ngjyrat plotësuese, kombinimin e tyre dhe kontrastin koloristik, ngjyrat e së njëjtës familje dhe ato të të kundërtave.
	 Riprodhon në mënyrë të përciptë natyrën e gjallë.
	 Ndjek jorregullisht programin mësimor.
	 Punon me vështirësi me teknikën e vajit dhe mjetet e saj shtesë.
	 Nuk arrin të riprodhojë qartë karakterin e modeleve dhe veçoritë e tyre dalluese.
	 Nuk arrin të krijojë përshtypjen për ndonjë model të caktuar dhe kur nuk është shumë korrekt ndaj tij.
	 Nuk kopjon në mënyrë të saktë kryeveprat botërore dhe ka po të njëjtat vështirësi edhe në aspektin teorik të historisë së artit.
	 Vazhdon të punojë me vështirësi me teknikën e bojërave të vajit.
	 Nuk synon aspak drejt interpretimit të modeleve dhe personazheve që i serviren.
	 Nuk bën asnjë përçapje drejt individualitetit artistik.
	 Nuk eksperimenton absolutisht me detyrat alternative dhe është i kufizuar në dijet për fushat alternative të artit.
	 Realizon një diplomë mediokër për nga niveli teknik dhe ai i interpretimit.
	 Kompozon me dëmtim të raporteve strukturore.
	 Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të formës.
	 Arrin të njohë me vështirësi strukturën e modelit, raportin e masave të vogla në masën e madhe.
	 Nuk përshtat dot kërkesën funksionalo - dekorative.
	 Ndjek jorregullisht programin mësimor.
	 Kompozon me dëmtim të raporteve strukturore.
	 Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të formës.
	 Arrin të njohë me vështirësi strukturën e modelit, raportin e masave të vogla në masën e madhe.
	 Nuk përshtat dot kërkesën funksionalo-dekorative.
	 Ndjek jorregullisht programin mësimor.
	 Kompozon me dëmtim të raporteve strukturore.
	 Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të formës.
	 Arrin të njohë me vështirësi strukturën e modelit, raportin e masave të vogla në masën e madhe.
	 Nuk përshtat dot kërkesën funksionalo-dekorative.
	 Ndjek jorregullisht programin mësimor.
	4.KËRKESA PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT
	 Kompozon me dëmtim të raporteve strukturore.
	 Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të formës.
	 Arrin të njohë me vështirësi strukturën e modelit, raportin e masave të vogla në masën e madhe.
	 Nuk përshtat dot kërkesën funksionalo-dekorative.
	 Ndjek jorregullisht programin mësimor.
	 Kompozon me dëmtim të raporteve strukturore.
	 Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të formës.
	 Arrin të njohë me vështirësi strukturën e modelit, raportin e masave të vogla në masën e madhe.
	 Nuk përshtat dot kërkesën funksionalo-dekorative.
	 Ndjek jorregullisht programin mësimor.
	 Kompozon me dëmtim të raporteve strukturore.
	 Njeh pak nga konceptet bazë të zbërthimit të formës.
	 Arrin të njohë me vështirësi strukturën e modelit, raportin e masave të vogla në masën e madhe.
	 Nuk përshtat dot kërkesën funksionalo-dekorative.
	 Ndjek jorregullisht programin mësimor.
	 Kompozon me defekte një objekt ose një grup objektesh në hapësirën skenike.
	 Ka probleme me konceptet bazë në trajtimin teorik dhe në ushtrimin praktik të zbërthimit të veprës.
	 Ka defekte të theksuara në analizimin e veprave të ndryshme dhe në mbledhjen e materialit shtesë.
	 Ndjek jorregullisht programin mësimor.
	 Nuk arrin të përvetësojë kërkesat ideore të veprës.
	 Nuk stilizon mirë elementet skenike.
	 Nuk realizon siç duhet aktet e veprës dhe ndriçimin e tyre.
	 Ndjek jorregullisht programin mësimor.
	 Analizon me defekte një vepër me katër akte.
	 Gjuha e përdorur nuk është aspak lakonike.
	 Nuk realizon siç duhet maketin e veprës.
	 Nuk e mbyll me rezultat të kënaqshëm diplomën dhe kërkesat e saj.

