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

 
Qëllimi kryesor i arsimimit në këtë drejtim është zhvillimi i personalitetit të nxënësve për 
të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre artistike për arsimimin e 
mëtejshëm dhe për t’u përmirësuar në veprimtari të ndryshme që lidhen me kërcimin. Për 
të realizuar këtë, shkolla e mesme koreografike u krijon nxënësve: 
• mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale artistike të 

kërcimit, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme 
për të lehtësuar punësimin apo vazhdimin e mëtejshëm drejt arsimit më të plotë 
profesional artistik sipas kërkesave të tyre të mëtejshme. 

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

• mbështetje për t’u njohur me rregullat e kërcimit profesional artistik, sigurimit të 
mjedisit, të studimit dhe punës në përputhje me standardet ndërkombëtare. 

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

• mbështetje për t’u njohur me teknologjitë dhe proceset teknologjike bashkëkohore, 
që lidhen dhe ndihmojnë zhvillimin profesional artistik të kërcimit. 

• mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet 
përvojës së punës. 

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

shkolla e mesme koreografike. 
 
i. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional në degën “Koreografi”. 
Shkolla e mesme që ofron arsimim në degën “Koreografi”, kanë të drejtë të regjistrohen 
të gjithë të rinjtë që: 

a. Kanë mbaruar arsimin e detyruar 9-vjeçar në shkollën koreografike. 
b. Janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli arsimor 

profesional artistik. 
 

ii.Kompetencat e përgjithshme profesionale artistike të nxënësve në përfundim të 
arsimimit, dega  “Koreografi”. 
 
Në përfundim të arsimit në degën “Koreografi”, specialiteti kërcimtar, nxënësit do të 
zotërojnë këto kompetenca kryesore: 

• Të komunikojnë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë rreth artit ë studiojnë, duke 
shprehur mendimet e ndjenjat e tyre dhe argumentuar opinionet për çështje të ndryshme 
profesionale artistike. 

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

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

• Të tregojnë vetëkontroll gjatë zhvillimit të veprimtarive të tyre artistike. 
• Të organizojnë drejt procesin e të nxënit dhe të shfaqin gatishmërinë dhe vullnetin për të 

nxënë gjatë gjithë jetës. 
• Të respektojnë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojnë aktivisht në arritjet e tyre si 

profesionistë. 
• Të vlerësojnë dhe vetvlerësojnë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe 

çuar më tej arritjet e tyre profesionale dhe artistike.  
 

iii.Kompetencat specifike profesionale artistike të nxënësve  në përfundim të Arsimit, dega 
“Koreografi”.  

 
Në përfundim të arsimit në degën “Koreografi”, nxënësit do të jenë të aftë të ushtrojnë 
kompetencat artistike specifike si më poshtë: 

 
• Të ekzekutojnë klasë baleti me ushtrimet përkatëse të levës, mesit të sallës dhe  

hedhjeve (Allegro saute), për vajza dhe puante. 
• Të interpretojnë forma të ndryshme të shkëputura nga baletet klasike si: Pas des 

Deux, Pas de Trois, Pas de Six,  Pas de Quatre, Pas d'Action, Marsh, Valse Mazurka, 
Polka, kërcim hungarez, spanjoll etj., sipas përmbajtjeve tematike që i përkasin  
lëndëve të ndryshme të kërcimit. 

• Të interpretojnë teknika dhe stile të ndryshme të kërcimeve bashkëkohore.  
• Të interpretojnë valle popullore të trevave të ndryshme të Shqipërisë. 
• Të organizojnë drejt procesin e të nxënit të tyre, sipas një formimi të përgjithshëm 

profesional artistik, teoriko - praktik. 
• Të klasifikojnë lloje të ndryshme të kërcimeve nëpërmjet: 

lëvizjeve, 
periudhave,  
përmbajtjeve,  
temave,  
stileve,  
metodave,  
teknikave 
etj. 

• Të analizojnë duke mbajtur një qëndrim estetik ndaj veprave të ndryshme koreografike, 
sipas karakteristikave dhe veçorive të tyre. 

• Të analizojnë, duke interpretuar me kompetencë profesionale, problemet artistike të 
realizimit në punën e tyre. 

• Të vlerësojnë punën e vet dhe të shokut, duke mbajtur një qëndrim professional artistik. 
 

iiii. Mundësitë e arsimimit të mëtejshëm dhe të punësimit në përfundim të arsimit, dega 
“Koreografi”.  

http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/04150�
http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/20992�
http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/04193�
http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/20990�
http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/04066�
http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/05032�
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Përfundimi me sukses i Shkollës së Mesme Artistike, dega “Koreografi”, specialiteti kërcimtar, i 
pajis nxënësit me “Dëftesën e Pjekurisë”. Ky nivel dijesh i jep mundësi nxënësve: 

• Të konkurojnë për të vazhduar studimet e larta në profesionin e tyre në Akademinë e 
Arteve ose edhe në dege të tjera. 

• T’i drejtohet tregut të punës si kërcimtar profesionist në trupën e baletit dhe Ansamblit të 
Këngëve dhe Valleve Popullore pranë Teatrit të Operas dhe Baletit, në spektakle 
televizive apo dhe trupave private të kërcimit etj. 

 
3. Plani mësimor për degën “Koreografi” të shkollës së mesme artistike: sistemi 3 vjeçar. 

 
DEGA: KOREOGRAFI 
Specialiteti - kërcimtar 
 
 
Nr 

 
 
Lëndët mësimore 

Orët javore/vjetore 

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 

A. Lëndët e kulturës së 
përgjithshme 

14 orë 13 orë 12 orë 

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 3 3 
2 Gjuhë e huaj 3 3 3 
3 Matematikë 2 3 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 - 

B. Lëndët teorike - artistike 4 orë 2 orë 5 orë 
1 Histori baleti - - 3 
2 Histori muzike 2 (1+1) 2 (1+1) - 
3 Estetikë - - 2 
4 Folklor koreografik 2 - - 
C Lëndët praktike - artistike 20 orë 23 orë 22 orë 
1 Ushtrime të karakterit botëror 2 2 2 
2 Kërcim historik - 2 2 
3 Valle popullore 2 2 2 
4 Duet klasik 2 2 2 
5 Kërcim modern 2 3 2 
6 Repertor skenik 2 2 2 
D Lënda e specialitetit 10 10 10 
7 Mjeshtëri kërcimi 10 orë 10 orë 10 orë 
 Gjithsej A+ B+C + D 38 orë 38 orë 39 orë 
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4. UDHËZIME PËR PLANIN MËSIMOR, DEGA KOREOGRAFI 
 
i. Kohëzgjatja e vitit shkollor për sistemin 3 – vjeçar është: 
Në klasën 10, viti shkollor ka gjithsej 34 javë (34 javë mësimore). 
Në klasën 11 viti shkollor ka gjithsej 34 javë (34 javë mësimore). 
Në klasën 12 viti shkollor ka gjithsej 34 javë (34 javë mësimore). 
 
ii.Kurrikuli i arsimit profesional artistik  në degën “Muzikë” të shkollës së mesme artistike, 
përbëhet nga 4 grupe elementare kurrikulare. 
 

• Lëndët e kulturës së përgjithshme të përbashkëta për gjithë specialitetët e sistemit 3 dhe 
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). 
• Lënda e specialitetit (programi mësimor është pjesë e këtij kurrikuli). 

 
 
5. UDHËZIME PËR PROCESIN MËSIMOR, DEGA KOREOGRAFI 
 

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 çojnë në krijimin tek ta, të kompetencave artistike, të plota dhe të qëndrueshme. 
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize fillestare, i 
cili duhet të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si: niveli i hyrjes së nxënësve, 
përmbajtja e hollësishme e lëndëve teorike artistike, praktike dhe speciale të parashikuara dhe 
shkalla 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 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. 
Organizimi në fund të vitit i një koncerti ku të ketë pjesëmarrje nga të gjitha grupmoshat e 
nxënësve është një motivim jo vetëm për fëmijët por edhe për stafin pedagogjik. 
Një element tjetër që ndihmon suksesin artistik është integrimi i teorisë me praktikën e 
specialitetit për të cilën ata mësojnë. Parimi “9 punë dhe një talent” duhet të gjejë vendin e 
duhur në procesin e të mësuarit në shkollat artistike profesionale. 
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, lëndëve praktike dhe specialitetit  
bëhet nga vetë mësuesit, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura 
nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për 
lëndët  praktike profesionale, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare. 
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Në përfundim të klasës së 12, nxënësi/sja i/e arsimuar në degën “Koreografi”, specialiteti 
kërcimtar, sistemi 3 vjeçar, i nënshtrohet provimeve tё mëposhtme:  
              a) Provimi i formimit artistik ( Teorik dhe praktik). 
              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 profesionale artistike.  
 
7. TË DHËNA PËR “DËFTESËN E PJEKURISË” QË  FITOHET NË PËFUNDIM TË 
ARSIMIT ARTISTIK NË DEGËN “KOREOGRAFI”.  
 

Në përfundimin e suksesshëm të shkollës së mesme artistike, dega “ Koreografi”, 
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 për 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.  

• Rezultatet e provimeve të Maturës Shtetërore (Gjuhë shqipe dhe Letërsi, Matematikë). 
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8. Programet e përgjithshme të lëndëve: teorike-artistike. 
 
 
Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti:    Kërcimtar  
Lënda:        HISTORI BALETI 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi: 3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 3 orë/javë = 102 orë 
 

1. Synimet e lëndës: 
 

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

• Të shpjegojë zhvillimin historik të baletit. 
• Të shpjegojë karakteristikat e çdo periudhe. 
• Të listojë përfaqësuesit dhe veprat më të njohura që ata përfaqësojnë për çdo periudhë muzikore. 
• Të analizojë risitë e reformave në balet sipas përfaqësuesve të çdo periudhe. 
• Të shpjegojë zhvillimin historik të baletit shqiptar. 
• Të listojë përfaqësuesit dhe veprat më të njohura që ata përfaqësojnë në artin shqiptar. 

 
2. Përmbajtjet e tematike të lëndës “Historia e baletit”, klasa e 12-të ( 102 orë) 

 
Tema 1 • Dansi dhe baleti. 

• Emërtimet më të njohura në historinë e koreografisë. 

 
2 orë 

Tema 2 • Dansi (kërcimi apo vallëzimi) si gjuha e trupit. 
• Elementet dhe parimet themelore të dansit. 

a. Lëvizja. 
b. Ekspresioni. 
c. Koha dhe hapësira. 

2 orë 

Tema 3 Dansi, natyra dhe shoqëria.  1 orë 
Tema 4 Dansi parahistorik. 1 orë 
Tema 5 Dansi në Egjiptin e lashtë dhe në Orientin e largët. 1 orë 
Tema 6 Dansi në periudhën e Antikitetit grek.  1 orë 
Tema 7 Dansi në periudhën e Romës antike.  1 orë 

Tema 8 • Nga Paganizmi në Kristianizëm. 
• Dansi në Mesjetë. 

a. dansi laik, 
b. dansi i shenjtë, 
c. dansi i historisë fetare, 
d. dansi i oborrit, 
e. dansi i ulët, 
f. dansi i lartë. 

2 orë 

Tema 9 Rilinda Evropiane dhe dansi. 1 orë 
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Tema 10 Themelimi i Akademisë Mbretërore së Dansit, shek. XVII. 1 orë 
Tema 11 Lindja e gjinisë së baletit. Reformat e Noverit. 2 orë 
Tema 12 Romantizmi dhe roli i baletmaestrove:  

- Agolini, 
- Vigano, 
- Didello, 
- Blasis, 
- Talioni. 

2 orë 

Tema 13 Baleti francez, italian dhe ai evropian në shek. XVIII-XIX. 1 orë 
Tema 14 Baleti në Rusi gjatë shek. XIX. 1 orë 
Tema 15 Baletmaestri legjendar Marius Petipa. 1 orë 
Tema 16 Baleti “Zhizel”.  1 orë 
Tema 17 Baleti “Silfid” . 1 orë 
Tema 18 Baleti “Bajadere”. 1 orë 
Tema 19 Baleti “Don Kishoti”. 1 orë 
Tema 20 Baleti “ Kopelia”. 1 orë 
Tema 21 Baleti “Arrëthyesi”. 1 orë 
Tema 22 Baleti “Bukuroshja e Fjetur”. 1 orë 
Tema 23 Baleti “Liqeni i Mjelmave”. 1 orë 
Tema 24 • Dansi dhe baleti në fillim të shek. XX. 

• Ana Pavllova. 
1 orë 

Tema 25 • Reformat e Isadora Dankan dhe dansi i lirë. 1 orë 
Tema 26  Kompania “Baleti Rus” dhe Sergei Diaghilev. 2 orë 
Tema 27 Mishel Fokin dhe parimet e tij reformuese. 1 orë 
Tema 28 Vatslav Nizhinski, gjeniu i baletit. 1 orë 
Tema 29 Baleti “Petrushka”. 1 orë 
Tema 30 Baleti “Pranvera e shenjtë”. 1 orë 
Tema 31 Baleti “Apollo”. 1 orë 
Tema 32 Masine dhe Lifar. 1 orë 
Tema 33 Baleti francez. 1 orë 
Tema 34 Moris Bezhar dhe “Bolero” e tij. 2 orë 
Tema 35 Baleti anglez dhe Margot Fontein. 1 orë 
Tema 36 Dansi dhe baleti në Amerikë. 1 orë 
Tema 37 Marta Graham, pionierja e dansit modern amerikan. 2 orë 
Tema 38 Lëvizja e Evropës Qendrore. 2 orë 
Tema 39 Baleti në ish-BRSS. 2 orë 
Tema 40 Baleti “ Romeo e Zhulieta”. 1 orë 
Tema 41 Rudolf  Nureyev. 1 orë 
Tema 42 Mers Kaningam dhe metoda e tij. 1 orë 
Tema 43 Baleti “Oqean”. 1 orë 
Tema 44 Pina Baush dhe dans-teatri i saj. 2 orë 
Tema 45 “Kafe Myler” dans-teatër. 1 orë 
Tema 46 Dansi në vitet ’80. 1 orë 
Tema 47 Dansi kontemporan (bashkëkohor). 2 orë 
Tema 48 Shqiptarët dhe vallëzimi. 1 orë 
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Tema 49 Koreografia shqiptare në gjysmën I të shek. XX 1 orë 
Tema 50 Koreografia në vitet e para pas Çlirimit (vitet 1944-1948) 1 orë 
Tema 51 Themelimi i Filarmonisë së shtetit Shqiptar. 1 orë 
Tema 52 “Shatërvani i Bacisarajt”, baleti I i vënë në skenën tonë. 1 orë 
Tema 53 Vitet ’50-’56. 1 orë 
Tema 54 Krijimi i Teatrit të Operës dhe të Baletit. 1 orë 
Tema 55 Baletet: 

• “Fadeta”. 
• “Laurencia”. 
• “Sherezade” dhe S. Selimi. 

1 orë 

Tema 56 Grupi i të 5-ve dhe baletet “ Paganini” dhe “Franceska da Riminni”. 1 orë 
Tema 57 “Halili dhe Hajria”- baleti i parë kombëtar. 1 orë 
Tema 58 Baleti “Delina”. 1 orë 
Tema 59 Ansambli shtetëror i këngëve dhe i valleve popullore. 2 orë 
Tema 60 Shkolla e baletit shqiptar. 2 orë 
Tema 61 Baleti “Cuca e Maleve”. 1 orë 
Tema 62 Baleti “ Tokë e pamposhtur”. 1 orë 
Tema 63 Baleti “ Para stuhisë”. 1 orë 
Tema 64 Baleti “Shota e Azem Galica”. 1 orë 
Tema 65 Baleti “Plaga e 10-të e Gjergj Elez Alisë”. 1 orë 
Tema 66 Yjet e baletit shqiptar përgjatë viteve ’60-’90. 3 orë 
Tema 67 Lëvizja amatore në koreografinë shqiptare përgjatë viteve ’50-’90. 1 orë 
Tema 68 Baleti “Lola”. 1 orë 
Tema 69 Baleti “Zhizel”. 1 orë 
Tema 70 Panajot Kanaçi, babai i koreografisë shqiptare. 2 orë 
Tema 71 Zhvillimet koreografike pas rënies së komunizmit (vitet ’90). 2 orë 
Tema 72 Agron Aliaj, balerini dhe koreografi me kontribute të mëdha. 1 orë 
Tema 73 Baleti shqiptar i Kosovës.  2 orë 
Tema 74 Angjelin Preljocaj, koreografi me origjinë shqiptare. 1 orë 
Tema 75 Dansi dhe baleti shqiptar pas viteve 2000. 2 orë 
Tema 76 “Albania Dance Meeting” - i pari Festival Ndërkombëtar i Dansit modern e 

kontemporan në Shqipëri. 
1 orë 

Tema 77 Balerinë shqiptarë të konfirmuar në arenën ndërkombëtare.  2 orë 
Tema 78 “Albania Dance Theater” co. - e para kompani e dansit kontemporan në 

Shqipëri. 
1 orë 

Tema 79 Përsëritje. 3 orë 
Gjithsej:   102 orë 

 
 

3. UDHËZIME PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 
Rekomandime për kërkime të tjera nëpërmjet internetit përgjatë një (1) viti shkollor:  

 
• Kërkime nëpërmjet internetit të informacioneve më të thelluara për vepra skenike të pasqyruara 

në website të ndryshme apo në YouTube. 



 11 

• Kërkime për njohjen më të mirë të dansit në parahistori dhe antikitet nëpërmjet zbulimeve 
arkeologjike në muzetë e këtij lloji në Shqipëri.  

• Kërkime në galeri arti për lidhjen e arteve të bukura me dansin. 
 

Rekomandime për metodologjinë e zbatimit të programit: 
 

• Prezantimi dhe ilustrimi me DVD gjatë procesit mësimor i baleteve të përfshira në program.  
• Shikim i gjallë (live) i shfaqjeve të baletit në TKOB, Akademinë e Arteve të Bukura, si dhe në 

festivale ndërkombëtare të dansit në vendin tonë. 
 
 

 
4. VLERËSIMI 

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

• Shpjegon shumë qartë zhvillimin e artit koreografik në Shqipëri dhe përcakton etapat kryesore të 
koreografisë shqiptare nga parahistoria deri në ditët e sotme. 

• Analizon shumë saktë veprat (baletet) kombëtare dhe botërore. 
• Kategorizon saktë baletet sipas periudhave. 
• Përcakton saktë baletet me temë historike, baletet me temë shoqërore, baletet me temë nga Lufta 

Nacionalçlirimtare, baletet me temë bashkëkohore, baletet me temë përralle. 
• Përcakton saktë gjinitë e kërcimit folklorik nga ai klasik apo demiklasik. 
• Vlerëson saktë duke mbajtur qëndrim ndaj veprave të ndryshme kombëtare dhe të huaja 

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

• Shpjegon zhvillimin e artit koreografik në Shqipëri dhe përcakton etapat kryesore të koreografisë 
shqiptare nga parahistoria deri në ditët e sotme. 

• Analizon veprat (baletet) kombëtare dhe botërore. 
• Kategorizon baletet sipas periudhave. 
• Përcakton baletet me temë historike, baletet me temë shoqërore, baletet me temë nga Lufta 

Nacionalçlirimtare, baletet me temë bashkëkohore, baletet me temë përralle. 
• Përcakton gjinitë e kërcimit folklorik nga ai klasik apo demiklasik. 
• Vlerëson duke mbajtur qëndrim ndaj veprave të ndryshme kombëtare dhe të huaja koreografike.  

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

 
• Shpjegon me vështirësi zhvillimin e artit koreografik në Shqipëri dhe përcakton me vështirësi 

etapat kryesore të koreografisë shqiptare nga parahistoria deri në ditët e sotme. 
• Analizon me vështirësi veprat (baletet) kombëtare dhe botërore. 
• Kategorizon me vështirësi baletet sipas periudhave. 
• Përcakton me vështirësi baletet me temë historike, baletet me temë shoqërore, baletet me temë 

nga Lufta Nacionalçlirimtare, baletet me temë bashkëkohore, baletet me temë përralle. 
• Përcakton me vështirësi gjinitë e kërcimit folklorik nga ai klasik apo demiklasik. 
• Vlerëson me vështirësi duke mbajtur qëndrim ndaj veprave të ndryshme kombëtare dhe të huaja 

koreografike.  
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti:    Kërcimtar  
Lënda:        HISTORI MUZIKE 
Klasa:  e 10-të  
Sistemi: 3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë =  68 orë 

Teori muzikore           34 orë 
Literaturë muzikore   34 orë 

 
1. Synimet e lëndës: 

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

 Të bëjë periodizimin historik të muzikës. 
 Të analizojë veçoritë e periudhës, kompozitorët dhe veprat kryesore të periudhave historike 

muzikore, duke përcaktuar saktë  tiparet e përgjithshme dhe të veçanta të zhvillimit të muzikës 
në lashtësi, mesjetë, rilindje, barok, klasicizëm dhe romantizëm. 

 Të dëgjojë veprat kryesore të përfaqësuesve kryesorë të çdo periudhe. 
 Të kultivojë shijet artistike nëpërmjet literaturës muzikore. 
 Të përdorë një terminologji të përshtatshme muzikore, duke krijuar një fjalor të pasur artistik. 
 Të vlerësojë dhe të mbajë qëndrim ndaj veprave muzikore të çdo periudhe. 

 
 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Histori muzike”, klasa e 10-të (68 orë) 
 
 Temat mësimore Orët  

Tema 1 Origjina e muzikës dhe kultura muzikore në popujt e lashtë në: 
Lindjen e Mesme dhe të Largët;  
Greqinë dhe Romën e vjetër.  

 
1 orë 

Tema 2 Kultura muzikore në periudhën e mesjetës.  2 orë 
Tema 3  Rilindja dhe kushtet historike, sociale dhe kulturore të kësaj 

periudhe: 
• kulmi i parë i zhvillimit muzikor,   
• polifonia vokale.  

2 orë 

Tema 4 • Shkollat polifonike.    1 orë 
Tema 5 Arritja më e rëndësishme e artit muzikor të Rilindjes, opera. 

• Opera në Itali. 
• Opera në Francë. 
• Opera në Angli. 
• Opera në Gjermani. 

4 orë 

Tema 6 Muzika instrumentale në shekujt XVI-XVII.  
Vivaldi - Koreli  

• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tyre.  
• Karakteristikat e krijimtarisë së tyre. 

 

 
 

3 orë 

Tema 7 Përfaqësuesit më të mëdhenj të stilit polifonik. 
J. S. Bach  
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• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij.  
• Karakteristikat e krijimtarisë së tij. 

Hendel 
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij.  
• Karakteristikat e krijimtarisë së tij. 

2 orë 

Tema 8 Zhvillimi i mëtejshëm i muzikës operistike. 
• Opera Bufa Italiane. 
• Opera komike franceze. 
•  Reforma e operës - K.V. Gluk 

 

 
 

2 orë 

Tema 9  F. J. Hajden  
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 

 
1 orë 

Tema 10  V. A. Moxart 
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij.  
• Karakteristikat dhe risitë e tij në opera.  
• Karakteristikat dhe risitë e tij në muzikën instrumentale dhe 

simfonike. 

 
2 orë 

Tema 11  L.V.Bethoven  
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij.  
• Novatorizmi në gjinitë e kultivuara prej tij, si: 
    sonata,  
    simfoni,  
    uvertura etj.   

2 orë 

Tema 12 • Programatika, një ndër tiparet e muzikës romantike të shek. 
XIX. 

 
1 orë 

Tema 13 K.M.Veber 
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 

 
1 orë 

Tema 14  F. Shubert  
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 

 
1 orë 

Tema 15 R. Shuman 
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 

 
1 orë 

Tema 16 F. Mendelson 
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 

 
1 orë 

Tema 17 
 

Opera italiane në gjysmën e parë të shek. XIX. Belini, Donixeti, 
Rosini. 

2 orë 

Tema 18 N.Paganini 
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 

1 orë 

Tema 19 H. Berlioz 
Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. Karakteristikat e 
krijimtarisë së tij. 

1 orë 

Tema 20 F. List 
• Tiparet novatore në krijimtarinë e tij. 
• Përfaqësues i shkollës nacionale hungareze.  

1 orë 

Tema 21 J. Brams  
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij.  
• Karakteristikat e krijimtarisë së tij. 

1 orë 

 Opera italiane në gjysmën e dytë të shek. XIX.  
XH. Verdi  

• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 

1 orë 
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• Veprat kryesore të tij. 
Literatura Literatura e sugjeruar 

Në përfundim të dëgjimit të literaturës muzikore, nxënës/i,-ja duhet të 
dëgjojë veprat kryesore të përfaqësuesve të periudhave të marra në 
studim: 

• Muzika kishtare mesjetare.  
• Vivaldi – Koreli,  
• Bach, 
• Hendel, 
• K.V. Gluk, 
• F. J. Hajden, 
• V. A. Moxart, 
• L.V.Bethoven etj. 

 
 

34 orë 
 
 

Gjithsej:   68 orë 
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti:    Kërcimtar  
Lënda:        HISTORI MUZIKE 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi: 3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 

Teori muzikore     34 orë 
Literaturë muzikore 34 orë 

 
1. Synimet e lëndës: 

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

 Të shpjegojë lindjen e shkollave kombëtare të shekullit XIX. 
 Të tregojë përfaqësuesit kryesorë të këtyre shkollave dhe të rejat që sollën në muzikë.  
 Të tregojë karakteristikat e krijmtarisë së kompozitorëve të shek. XIX. 
 Të bëjë periodizimin e muzikës së shek. XX. (impresionizëm, ekspresionizëm dhe 

neoklasicizëm). 
 Të rendisë karakteristikat kryesore muzikore dhe përfaqësuesit kryesorë të shek. XX. 
 Të bëjë periodizimin historik të muzikës shqiptare (antikitet, mesjetë, shek. XIX-XX).  
 Të shpjegojë Rilindjen Kombëtare Shqiptare. 
 Të tregojë zhvillimin e muzikës shqiptare gjatë shek. XX. 
 Të vlerësojë tiparet e veçanta të kompozitorëve shqiptarë dhe të huaj dhe stilet që ata kanë 

përdorur, duke krijuar një qëndrim artistik. 
 Të dëgjojë veprat kryesore të përfaqësuesve kryesorë të të gjitha periudhave. 
 Të kultivojë shijet artistike nëpërmjet literaturës muzikore. 
 Të përdorë një terminologji të përshtatshme muzikore, duke krijuar një fjalor të pasur artistik. 
 Të vlerësojë dhe të mbajë qëndrim ndaj veprave muzikore të të gjitha periudhave. 

 
 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Histori muzike”, klasa e 11-të (68 orë) 
 
 Temat mësimore Orët  

Tema 1 • Krijimi i shkollave nacionale në shek. XIX dhe 
përfaqësuesit e tyre.  

• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tyre. 

2 orë 

Tema 2 M. Glinka  
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 
• Veprat kryesore të tij. 

 
1 orë 

Tema 3 P.S. Çajkovski 
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij.  
• Karakteristikat e krijimtarisë së tij. 

 
3 orë 

Tema 4 R. Vagner 
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij.  
• Karakteristikat e krijimtarisë së tij. 

2 orë 

Tema 5 B.Smetana dhe A. Dvorzhak 
• Shkolla nacionale. 
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tyre. 

 
1 orë 
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Tema 6 Zh. Bize 
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 
• Veprat kryesore të tij. 

 
1 orë 

Tema 7 E. Grig  
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 
• Veprat kryesore të tij. 

 
1 orë 

Tema 8 S. Rahmaninov 
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 
• Veprat kryesore të tij. 

 
2 orë 

Tema 9 Prokofiev  
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 
• Veprat kryesore të tij. 

 
1 orë 

Tema 10 Grupi i të pestëve 
• Zhvillimi i mëtejshëm i muzikës ruse në gjysmën e dytë të 

shek. XIX.  
• Musorgski, Borodin, Korsakov, Aleksandër Skriabin. 

 

 
 

2 orë 

Tema 11 Postromantizmi në Gjermani dhe në Austri në fund të shek. XIX dhe 
në fillim të shek. XX. 
G. Maler. R. Shtraus. 
 

• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 
• Veprat kryesore të tij. 

 

 
2 orë 

Tema 12 Opera italiane në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX. 
• Verdizmi, karakteristikat e rrymës dhe përfaqësuesit e saj.  

XH. Pucini  
• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 

Operat kryesore të tij. 

 
2 orë 

Tema 13 Muzika e shekullit XX 
K. Debysi 

• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 
• Veprat kryesore të tij. 

 
 

2 orë 

Tema 14 M. Ravel 
 Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 
• Veprat kryesore të tij. 

 
1 orë 

 
Tema 15 B. Bartok 

• Jeta dhe drejtimet kryesore të krijimtarisë së tij. 
• Veprat kryesore të tij. 

 
1 orë 

Tema 16 Kultura muzikore shqiptare në periudhën e: 
• Mesjetës, 

Rilindjes.  

 
1 orë 

Tema 17 Kënga dhe romanca shqiptare  
1 orë 

Tema 18 Gjinitë e mëdha të muzikës vokale shqiptare: 
• Opera e parë shqiptare “Mrika”,  
• “Lulja e Kujtimit”,  

“Skënderbeu”. 

 
3 orë 
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Tema 19 Muzika e baleteve shqiptare: 
• Baleti i parë shqiptar - “Halili dhe Hajria”,  
• Baletet “Delina”, 

“Cuca e Maleve”. 

 
3 orë 

Tema 20 Muzika instrumentale shqiptare - zhvillimet dhe karakteristikat e 
përgjithshme të saj: 

• Miniatura, 
• Balada, 
• Sonata, 
• Muzika e dhomës, 
• Koncertet instrumentale. Simfonia. 

 
2 orë 

 
 
 
Literatura 

Literatura e sugjeruar 
Në përfundim të dëgjimit të literaturës muzikore, nxënës/i,-ja duhet të 
dëgjojë veprat kryesore të përfaqësuesve të periudhave të marra në 
studim: 

• P.S. Çajkovski, 
• R. Vagner, 
• M. Glinka, 
• Zh. Bize, 
• S. Rahmaninov, 
• Prokofiev,  
• E. Grig, 
• Musorgski, Borodin, Korsakov, Aleksandër Skriabin, 
• XH. Pucini,  
• Shtraus etj. 

 
 

34 orë 

Gjithsej:   68 orë 
 

 
3. VLERËSIMI 

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

 Dallon shumë mirë muzikën që studion sipas periudhave historike muzikore dhe përfaqësuesit e 
saj. 

 Përcakton saktë karakteristikat e veprave muzikore sipas periudhave historike muzikore. 
 Shpjegon qartë dhe natyrshëm lindjen dhe zhvillimin e operës, baletit dhe gjinive të tjera 

instrumentale. 
 Shpreh qartë dhe natyrshëm shijet artistike nëpërmjet dëgjimit të literaturës muzikore. 
 Vlerëson duke mbajtur një qëndrim të drejtë ndaj veprave muzikore sipas periudhave historike 

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

 Dallon mirë muzikën sipas periudhave historike muzikore dhe përfaqësuesit e saj. 
 Përcakton karakteristikat e veprave muzikore sipas periudhave historike muzikore. 
 Shpjegon lindjen dhe zhvillimin e operës, baletit dhe gjinive të tjera instrumentale. 
 Shpreh shijet artistike nëpërmjet dëgjimit të literaturës muzikore. 
 Vlerëson duke mbajtur një qëndrim ndaj veprave muzikore sipas periudhave historike muzikore. 
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Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur:  
 

 Arrin të flasë për muzikën sipas periudhave historike muzikore dhe për përfaqësuesit e saj. 
 Arrin të përcaktojë, me ndihmën e mësuesit, karakteristikat e veprave muzikore sipas periudhave 

historike muzikore. 
 Përshkruan, me ndihmën e mësuesit, lindjen dhe zhvillimin e operës, baletit dhe gjinive të tjera 

instrumentale sipas periudhave historike muzikore. 
 Flet për veprat muzikore nëpërmjet dëgjimit të literaturës muzikore.             
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Dega:   KOREOGRAFI  
              Art figurativ 
              Muzikë 
Lënda:  ESTETIKË 
Klasa:  e 11-të ose e 12-të 
Sistemi∗
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 

:      3 dhe 4-vjeçar 

 
 
 

5. 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: Koreografi (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 
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2. UDHËZIME PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT “ESTETIKË” 
 
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. 
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 Shpjegon natyrshëm kategorinë qendrore të estetikës: të bukurën. 
 Shpjegon natyrshëm termat kryesorë të estetikës. 
 Shpreh natyrshëm shijet estetike. 
 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

Dega:   KOREOGRAFI  
Specialiteti:    Kërcimtar 
Lënda:        FOLKLOR KOREOGRAFIK 
Klasa:  e 10-të  
Sistemi  3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1. Synimet e lëndës  
 
Në përfundim të mësimit të lëndës “Folklor koreografik”, në klasën e 10-të, nxënës/i,-ja duhet:  
 

• Të njihet me vallet popullore Shqiptare. 
• Të njohë ritmet e përziera folklorike. 
• Të dallojë vallet folklorike shqiptare, ndërtimin e tyre dhe krahinën së cilës i përkasin. 
• Të njohë kostumet e valleve shqiptare dhe t’i ndajë ato sipas trevave. 
• Të analizojë zhvillimin e folklorit koreografik në tërësinë e tij dhe në periudha të ndryshme, duke 

nxjerrë veçoritë përkatëse sipas trevave. 
• Të gjejë shembuj të thjeshtë koreografikë përmes ritmeve, duke shpjeguar ndërtimin e tyre. 
• Të zhvillojë aftësitë për të kuptuar prejardhjen e valleve, duke komentuar vlerat e tyre folklorike. 
• Të mbajë qëndrim personal, duke sjellë shembuj konkretë të folklorit koreografik nga treva të 

ndryshme. 
• Të bëjë kërkime të ndryshme për materiale në bazë të temave. 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Folklor koreografik” klasa e 10-të (68 orë) 
 Temat mësimore Orët  

Tema 1 Vallet epike.  4 orë 
Tema 2 Vallet epike luftarake. 4 orë 
Tema 3  Vallet epike trimërishte. 4 orë 
Tema 4 Përsëritje e valleve epike.  2 orë 
Tema 5 Vallet epiko-lirike. 4 orë 
Tema 6 Vallet liriko-epike. 4 orë 
Tema 7 Vallet me shpata. 4 orë 
Tema 8 Vallet me armë. 4 orë 
Tema 9  Vallet lodrat luftarake. 4 orë 
Tema 10  Përsëritje e valleve. 2 orë 
Tema 11  Rëndësia e kostumeve popullore sipas trevave. 2 orë 
Tema 12 Klasifikimi i kostumeve popullore në fillim të shek. XX. 2 orë 
Tema 13 Vallet ilire. 4 orë 
Tema 14 Vallet e Mesjetës. 4 orë 
Tema 15 Përsëritje  4 orë 
Tema 16 Vallet dyshe. 4 orë 
Tema 17 Vallet e rënda.  2 orë 
Tema 18 Vallet treshe. 4 orë 
Tema 19 Vallet bishtore të Labinotit.(Valle liriko-epike). 2 orë 
Tema 20  Vallet e rënda malësore. 2 orë 
Tema 21  Përsëritje e përgjithshme e lëndës. 2 orë 
Gjithsej  68 orë 
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3. VLERËSIMI 
 

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

• Gjen saktë në shembujt e ndryshëm koreografikë llojin të cilit i përket vallja. 
• Analizon qartë dhe saktë zhvillimin e folklorit koreografik në tërësinë e tij dhe në periudha të 

ndryshme, duke nxjerrë veçoritë përkatëse, si: 
karakterin, 
mënyrat e të kërcyerit sipas llojeve,  
ritmet,  
kostumet popullore që përbëjnë folklorin tonë koreografik. 

• Gjen në mënyrë të saktë shembujt folklorikë koreografikë përmes interpretimit, ritmeve, 
melodive, karaktereve, duke shpjeguar qartë rrugët e krijimit. 

• Zhvillon aftësi të sakta duke rritur interesin në vallet folklorike, si dhe duke shpjeguar saktë 
tiparet e valleve, karakterin folklorik etj. 

• Trajton saktë vlerat e folklorit koreografik. 
• Jep shpjegime të sakta, duke sjellë shembuj konkretë të folklorit koreografik nga treva të 

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

• Gjen në shembujt e ndryshëm koreografikë llojin të cilit i përket vallja. 
• Analizon zhvillimin e folklorit koreografik në tërësinë e tij dhe në periudha të ndryshme, duke 

nxjerrë veçoritë përkatëse, si: 
karakterin, 
mënyrat e të kërcyerit sipas llojeve,  
ritmet,  
kostumet popullore që përbëjnë folklorin tonë koreografik. 

• Gjen shembuj folklorikë koreografikë përmes interpretimit, ritmeve, melodive, karaktereve, duke 
shpjeguar rrugët e krijimit. 

• Zhvillon aftësitë duke rritur interesin në vallet folklorike, si dhe duke shpjeguar tiparet e valleve, 
karakterin folklorik etj. 

• Trajton vlerat e folklorit koreografik. 
• Jep shpjegime duke sjellë shembuj konkretë të folklorit koreografik nga treva të ndryshme. 

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

• Gjen ndonjëherë në shembujt e ndryshëm koreografikë llojin të cilit i përket vallja. 
• Analizon rrallë zhvillimin e folklorit koreografik në tërësinë e tij dhe në periudha të ndryshme, 

duke nxjerrë veçoritë përkatëse, si: 
- karakterin, 
- mënyrat e të kërcyerit sipas llojeve,  
- ritmet,  
- kostumet popullore që përbëjnë folklorin tonë koreografik. 

• Gjen rrallëherë shembuj folklorikë koreografikë përmes interpretimit, ritmeve, melodive, 
karaktereve, duke shpjeguar rrugët e krijimit. 

• Zhvillon aftësitë duke rritur interesin në vallet folklorike, si dhe duke shpjeguar tiparet e valleve, 
karakterin folklorik etj. 

• Trajton rrallëherë vlerat e folklorit koreografik. 
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9. PROGRAMET E LËNDËVE∗

 

: TEORIKE-PRAKTIKE-ARTISTIKE DHE TË 

SPECIALITETIT.  

Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti: Kërcimtar/e 
Lënda:        USHTRIME TË KARAKTERIT BOTËROR 
Klasa:  e 10-të 
Sistemi:        3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1. SYNIMET E LËNDËS 
Në përfundim të mësimit të lëndës “Ushtrime të karakterit botëror”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të njihet me përmbajtjen e lëndës. 
• Të realizojë lëvizjet në karaktere të ndryshme botërore, si p.sh., Battement tendu në karakter rus, 

polak etj. 
• Të mësojë kërcimet e karakterit popullor dhe akademik të popujve të ndryshëm. 
• Të realizojë ushtrimet me lëvizje të ndryshme. 
• Të realizojë teknikisht dhe artistikisht lëvizjet. 
• Të performojë secilin ushtrim në karakterin e përcaktuar nga mësuesi. 
• Të edukohet me karakteret, stilet dhe mënyrat e kërcimeve të karakterit botëror. 
• Të zhvillojë teknikën e kërcimit, muzikalitetin dhe kërcyeshmërinë. 
• Kjo lëndë zhvillohet në dy grupe. 

 
2. PËRMBAJTJET TEMATIKE TË LËNDËS “USHTRIME TË KARAKTERIT 

BOTËROR”, KLASA E 10-TË (68 ORË)  
Programi i detyrueshëm    Elemente Orët 

 
 
Ushtrime në levë 

• Pozicionet e këmbëve dhe të 
duarve:  

- 5 pozicionet e hapura të këmbëve. 
- 5 pozicionet e drejta. 
- 5 pozicionet e lirshme të këmbëve. 
- 2 pozicionet e mbyllura të 

këmbëve. 
- 7 pozicionet e duarve. 
• Gjysmuljet dhe uljet e plota demi - 

plie dhe grand plie: 
- uljet e ngadalta, 
- uljet e shpejta. 
• Rrëshqitja e këmbës në tokë 

battemet tendus:  
- në majën e gishtave me kalim në 

thembër, 
- në majën e gishtave me kalim në 

thembër në demi - plie. 

2 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 

2 orë 
 
 

                                                 
∗ Organizimi i klasës për zbatimin e programeve mësimore, praktike - artistike dhe të specialitetit, zhvillohen në 
përputhje me udhëzimet e MASh-it për mbarëvajtjen e punës mësimore eduktaive në shkollat artistike. 
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- Hedhjet e vogla të këmbës.  
 
• Battement tendus jetes: 
- me një rrahje të shputës në 

pozicionin e 5-të të hapur, 
- me dy rrahje të shputës në 

pozicionin e 5-të të hapur, 
- me elemente të tarantelës. 

 
• Rond de jambe parter: 
- me majë të gishtave të këmbës së 

punës me ndalim anash ose 
mbrapa, 

- me thembër të këmbës së 
mbështetjes me ndalim para ose 
mbrapa, 

- me thembër në shputën e këmbës 
së mbështetjes. 

 
• Battement fondu  
- me por de bras me dorë dhe kokë. 

 
• Pas tortille. 

  
• Passe retire:  
- në të gjithë shputën dhe në releve, 
- me kthimin e gjurit nga pozicion i 

hapur në pozicion të mbyllur dhe 
nga pozicion i mbyllur në pozicion 
të hapur. 

 
• Battement developpe me shtesë 

rrahjen e thembrës së këmbës së 
mbështetjes: 

-  e ngadaltë, 
-  e shpejtë. 
 
• Flick- flack e kombinuar me tip – 

top. 
 

• Zapateado e koordinuar me pas 
glissade dhe - bolero e - hota 

 
• Grand battement jetes me rënie në 

këmbën e punës:  
- me rrahje, 
- me ulje në gjunjë. 
 
• Çelësi:  
- me një këmbë, 

 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 orë 
 
 

           1 orë 
 
 

1 orë 
 
 
 
 
 

 
 

2 orë 
 
 

 
2 orë 

 
 

2 orë 
 
 

2 orë 
 

 
 

 
2 orë 
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- me të dyja këmbët, 
- me të dyja këmbët me kthesë. 

 
• Por de bras në levë:  

Rrëshqitja e këmbës në tokë me këmbë të 
shtrira dhe të mbledhura hungarez.  
 

 
 
 
 

2 orë 
 
 

Ushtrime në mesin e sallës • Battement tendus. 

• Battement tendus jetes Battement.  

• Developpe. 

• Flick – flak. 

1 orë 

2 orë 

1 orë 

2 orë 

Kërcime • Lëvizje të kërcimit hungarez: 
- pozicionet e duarve dhe të 

këmbëve, 
- pas balance, 
- battement develope, 
- rrëshqitja e këmbës në tokë 

(gabriol), 
- Retire. 
 
• Lëvizje të kërcimit Italian. 

Tarantela:  
- pozicionet e duarve dhe të 

këmbëve, 
- lëvizja e duarve me dajre, 
- rrëshqitja e këmbës me majë 

përpara, 
- hedhjet e vogla të këmbës përpara, 
- pas jete, 
- pas jete me hapjen e këmbës tjetër 

në 45° ose në 90°, 
- pas balance, 
- pas echappe. 

 
• Lëvizje të kërcimit rus:  
- pozicionet e këmbëve dhe të 

duave, 
- lëvizjet kryesore të duarve, 
- ecja e rrjedhshme, 
- uljet e valleve ruse. 

  
• Lëvizje të kërcimit Spanjoll: 
- pozicionet e këmbëve dhe të 

duarve, 
- por de bras i duarve, 
- sapateado, 
- pas de basque. 

 

 
8 orë 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 orë 
 
 
 
 

 
10 orë 
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• Provim. 
 

2 orë 
 
 

Gjithsej:       68 orë 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa e 10-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
  Kërkesat: 
 

• Të realizojnë teknikisht dhe 
artistikisht etyde të krijuara 
me lëvizjet e mësuara. 

•  Të kuptojë ndryshimet 
thelbësore midis lëvizjeve të 
kërcimeve të vendeve të 
ndryshme. 

• Të realizojë një valle në 16 - 
32 masa muzikore.  

 

 
  Klasë provimi 
 
• Ushtrime në levë. 
• Ushtrime në mesin e 

sallës. 
• Etyde hungareze. 
• Etyde italiane. 

 

 
   Klasë provimi 

 
• Ushtrime në levë. 
• Ushtrime në mesin e 

sallës. 
• Etyde ruse. 
• Etyde spanjolle. 
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti: Kërcimtar 
Lënda:        USHTRIME TË KARAKTERIT BOTËROR 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi:        3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1. Synimet e lëndës : 
 
Në përfundim të mësimit të lëndës “Ushtrime të karakterit botëror”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të njihet me përmbajtjen e lëndës. 
• Të realizojë lëvizjet në karaktere të ndryshme botërore, si p.sh., Battement tendu në karakter rus, 

polak etj. 
• Të mësojë kërcimet e karakterit popullor dhe akademik të popujve të ndryshëm. 
• Të realizojë ushtrimet me lëvizje të ndryshme. 
• Të realizojë teknikisht dhe artistikisht lëvizjet. 
• Të performojë secilin ushtrim në karakterin e përcaktuar nga mësuesi. 
• Të edukohet me karakteret, stilet dhe mënyrat e kërcimeve të karakterit botëror. 
• Të zhvillojë teknikën e kërcimit, muzikalitetin dhe kërcyeshmërinë. 
• Kjo lëndë zhvillohet në dy grupe. 

 
Përmbajtjet tematike të lëndës “Ushtrime të karakterit botëror”, klasa e 11-të (68 orë)  
 
  Programi i detyrueshëm    Elemente Orët 
 
Ushtrime në levë 

• Ulje e plotë grand – plie nga pozicioni I, 
i drejtë me kthimin e gjunjëve.  

 
• Rrëshqitja e këmbës në tokë battemet 

tendus:  
- me kthim në pozicion të mbyllur dhe 

hapjen e këmbës anash, 
- me kthim në pozicion të mbyllur dhe 

hapjen e këmbës anash në demi – plie, 
- me rrahjen e thembrës së këmbës së 

mbështetjes, 
- të kombinuar me gjysmëkthesat. 

 
• Hedhjet e vogla të këmbës Battement 

tendus jetes  
- me një rrahje të thembrës së këmbës së 

mbështetjes, 
- me dy rrahje të thembrës së këmbës së 

punës në tokë dhe ngritje në 
gjysmëshputë të këmbës së mbështetjes 
(pas pique).  

 
• Battement tendus jetes balançoir në demi 

2 orë 
 
 

 
2 orë 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
       
 

2 orë 
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plie. 
 

• Rond de jambe parter:  
- me kthim të këmbës së mbështetjes në 

majë me ndalim anash ose mbrapa, 
- me kthim të këmbës së mbështetjes me 

thembër me ndalim anash ose mbrapa. 
 

• Battement fondu:  
- battement fondu 45° me ngritje në 

gjysmëshputë të këmbës së mbështetjes 
dhe të koordinuar me lëvizje e dorës. 

- battement fondu në 90° në të gjithë 
shputën dhe në releve, 

- thyerja e trupit përpara dhe mbrapa me 
këmbën e punës në passe në pozicion të 
mbyllur. 

 
• Pas tortille:  
- pas tortille dyshe, 
- me ngritjen në gjysmë shputë të këmbës 

së mbështetjes. 
 

• Kthesat: 
- nga pozicioni i 5-të i hapur ngadalë 

(soutenu en tournan,), 
- në një këmbë en dehors dhe en dedans. 

 
• Battement developpe me shtesë rrahjen e 

thembrës së këmbës së mbështetjes:  
- me ngritje në gjysmëshputë, e ngadaltë 

dhe e shpejtë, 
- me ulje në gjunjë, 
- të kombinuar me fuette. 

 
• Flick- flack dyshe e kombinuar me tip – 

top dhe me kthesa.  
 

• Grand battements jetes me rënie në 
këmbën e punës:  

- në gjysmërreth me të gjithë shputën në 
tokë, 

- në gjysmërreth me ngritjen në 
gjysmëshputë të këmbës së mbështetjes, 

- me hedhje në ajër. 
 

• Revoltad (hungarez) 
 

• Rastjashka mbrapa nga pozicioni I, i 
drejtë: 

 
 

 
2 orë 

 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
        

 
 
 

2 orë 
 
        
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
    
 

2 orë 
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- me ulje të plotë në këmbën e 
mbështetjes, 

- me ulje të plotë dhe thyerje të trupit 
mbrapa. 

 
• Pas debourree:  
- të karakterit polak, 
- të karakterit hungarez, 
- të karakterit rus. 

 

2 orë 
 
    
 
 
 

2 orë 
 
 
 

Ushtrime në mesin e sallës • Battement tendus. 

• Battement tendus jetes.  

• Battement developpe. 

• Pas de bourree. 

     1 orë 

     1 orë 

     1 orë 

     1 orë 

Kërcime • Lëvizje të kërcimit hungarez: 
- battement developpe të ndryshme, 
- çelësi me dy këmbë, 
- çelësi me dy këmbë me rrotullim, 
- passe me ndërrim të pozicionit, 
- pas de bourree anash, 
- uljet në gjunjë nga hapi, 
- gabriol në 45°. 

 
• Lëvizje të kërcimit italian Tarantela:  
- Pas ballone, 
- Pas de basque, 
- hedhjet e vogla në një këmbë në 

gjysmulje, 
- rrotullimet en dehors dhe en dedans. 

 
• Lëvizje të kërcimit polak Mazurk:  
- pozicionet e këmbëve dhe të duarve, 
- lëvizjet kryesore të duarve, 
- çelësi, 
- pas balance, 
- pas gala, 
- pas de bourre anash, 
- pas marche, 
- Gabriol në tokë dhe në ajër. 

 
• Lëvizje të kërcimit spanjoll: 
- hapat në gjysmulje me zgjatjen e këmbës 

përpara ose mbrapa, 
- hapat me një ose dy rrahje të shputës në 

tokë, 
- hedhjet e vogla në dy dhe një këmbë, 
- pas balance, 
- pas glisade, 

10 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

8 orë 
 
 
 
 
 
 
      8 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 orë 
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- pas glisade me ngritje në releve. 
 
 

• Provimi. 
 

 
 

2 orë 

Gjithsej:    68 orë 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa e 11-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
  Kërkesat: 
 

• Të realizojë teknikisht dhe 
artistikisht etyde të krijuara 
me lëvizjet e mësuara. 

•  Të kuptojë ndryshimet 
thelbësore midis lëvizjeve 
të kërcimeve të vendeve të 
ndryshme. 

• Të realizojë një valle në 16 
- 32 masa muzikore.  

 

 
  Klasë provimi 
 
• Ushtrime në levë. 
• Ushtrime në mesin e 

sallës. 
• Etyde polake. 
• Etyde nga akti i dytë i 

baletit “Arrëthyesi”. 

 
   Klasë provimi 

 
• Ushtrime në levë. 
• Ushtrime në mesin e 

sallës. 
• Etyde ruse. 
• Etyde spanjolle. 
• Etyde hungareze.  
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti: Kërcimtar 
Lënda:        USHTRIME TË KARAKTERIT BOTËROR 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi:        3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1. Synimet e lëndës: 
 

Në përfundim të mësimit të lëndës “Ushtrime të karakterit botëror”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të njihet me përmbajtjen e lëndës. 
• Të mësojë kërcimet e karakterit popullor dhe akademik të popujve të ndryshëm. 
• Të realizojë ushtrimet me lëvizje të ndryshme. 
• Të realizojë teknikisht dhe artistikisht lëvizjet. 
• Të performojë secilin ushtrim në karakterin e përcaktuar nga mësuesi. 
• Të edukohet me karakteret, stilet dhe mënyrat e kërcimeve të karakterit botëror. 
• Të zhvillojë teknikën e kërcimit, muzikalitetin dhe kërcyeshmërinë. 
• Kjo lëndë zhvillohet në dy grupe. 

 
2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Ushtrime të karakterit botëror”, klasa e 12-të (68 orë)  

 
  Programi i detyrueshëm       Elemente       Orët 
 
Ushtrime në levë 

• Përsëritja e ushtrimeve të levës të mësuara në 
klasën e 10-të dhe të 11-të, të kombinuara 
me daljen në mes të sallës. 

     8 orë 
 
 

 
Ushtrime në mesin e sallës • Valle spanjolle  

• Valle hungareze  
• Valle polake    
• Valle italiane    
• Valle ruse.      

     8 orë 
     8 orë 
     8 orë 
     8 orë 
     8 orë 

Kërcime • Repertor skenik  
- Pjesë nga baleti  “Liqeni i Mjellmave”.  
- “ Rajmonda ” etj. 

 
• Përgatitje për provim. 

 

     12 orë 
 
 
 
     8 orë  

Gjithsej:       68 orë 
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3. UDHËZIME PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 

Në klasën e 10-të ndodh njohja e parë e nxënësve me disiplinën e kërcimit botëror. Një vëmendje 
e veçantë duhet t’i kushtohet vendosjes së trupit, këmbëve, duarve dhe kokës në ushtrimet që kryhen në 
levë dhe në mes të sallës. Të realizohen kombinime të ushtrimeve të ndryshme me njëri-tjetrin në 
karaktere të ndryshme muzikore dhe, gjithashtu, ushtrime të ndryshme për zhvillimin e koordinimit. 
Realizohen etyde jo shumë të vështira me 3-4 lëvizje të mësuara në 8-16 masa muzikore. 

Gjatë vitit, në këtë klasë mësohen elementet kryesore të kërcimeve më të njohura skenike, si: 
tarantela, hungareze, ruse dhe spanjolle. 

Në klasën e 11-të mësohen lëvizje më të vështira në levë dhe në mesin e sallës. Gjithashtu, 
ndërtohen dhe etyde më të gjata dhe të vështira që kanë për qëllim zhvillimin e koordinimit të lëvizjeve. 

Sipas ecurisë së përvetësimit të ushtrimeve në levë rekomandohet që disa nga ato lëvizje të 
zhvillohen dhe në mesin e sallës duke i koordinuar me lëvizjet e duarve. 

Me lëvizjet e mësuara gjatë klasës së 10-të dhe me lëvizjet e reja, të mësuara në klasën e 11-të, 
ndërtohen etyde në 32 masa muzikore. 

Në klasën e 12-të mësimi fillon me vendosjet e ndryshme që kanë partnerët në kërcim dhe me 
mësimin e marrëdhënieve të partnerëve gjatë kërcimit. Vështirësohen etydet e ndërtuara në bazë të 
lëvizjeve të valleve hungareze, polake, ruse, italiane dhe spanjolle të ndërtuara në 32-64 masa muzikore. 
Gjithashtu, gjatë këtij viti përvetësohet teknika e hedhjeve dhe e rrotullimeve në çift. 

Në klasën e 12-të ndryshon dhe struktura e mësimit. Pjesa më e madhe e mësimit zhvillohet në 
mesin e sallës; në levë mësohen vetëm ato lëvizje që mund të paraqesin vështirësi në zhvillimin në mesin 
e sallës. 
 
 
 

Klasa e 12-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
  Kërkesat: 
 

• Të realizojë teknikisht dhe 
artistikisht etyde të krijuara me 
lëvizjet e mësuara. 

•  Të kuptojë ndryshimet 
thelbësore midis lëvizjeve të 
kërcimeve të vendeve të 
ndryshme. 

• Të realizojë një valle në 16 - 32 
masa muzikore. 

•  Të mësojë kërcimet e karakterit 
nga baleti “Li-qeni i Mjelmave” 
ose “Rajmonda”, sipas 
përzgjedhjes së mësuesit. 

 
  Klasë provimi 
 

Nuk ka detyrim 
semestral. 

 
   Klasë provimi 

 
• Ushtrime në levë. 
• Ushtrime në mesin 

e sallës. 
• Etyde ruse. 
• Etyde spanjolle 
• Etyde hungareze. 
•  Etyde polake. 
•  Kërcime të   

ndryshme nga 
repertori skenik. 
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4. VLERËSIMI 
 
Mësuesi i lëndës, për njohjen e drejtpërdrejtë të punës së nxënësit në klasë, ka të drejtë dhe 

kompetencë mbi notën e tij. Mbi bazën e notave mujore dhe provimeve semestrale vendoset nota 
semestrale.  
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur interpreton jo korrekt: 
 

• lëvizjet e ushtrimeve dhe renditjen e ushtrimeve,  
• ka fizik jo të këndshëm, 
• nuk realizon teknikisht dhe artistikisht, 
• ka shkallë shpejtësie të ulët e me disa gabime. 

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

• klasën e ushtrimeve të karakterit, 
• lëvizjet e renditura të ushtrimeve,  
• karakterin e duhur teknikisht, 
• kërcimet e dhëna, 
• me pak gabime lëvizjet teknikisht dhe artistikisht,  
• me nuanca dhe shoqërim muzikor. 

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

• interpreton shumë mirë në të gjitha elementet e mësipërme. 
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti: Kërcimtar 
Lënda:        KËRCIM HISTORIK 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi:        3-vjeçar 
Kohëzgjatja:   34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 
 

1. Synimet e lëndës: 
 
Në përfundim të mësimit të lëndës “Kërcim historik”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të njihet me përmbajtjen e lëndës. 
• Të njihet me stilet e kërcimeve të ndryshme të shekujve të mëparshëm. 
• Të edukohet me ndjenjën e epokës dhe stilet përkatëse. 
• Të ruajë stilin dhe natyrën e çdo kërcimi. 
• Të kuptojë ndikimin e kostumit në karakterin e lëvizjes përkatëse. 
• Të mësojë sjelljen e duhur në lidhje me partnerin e kërcimit dhe me kërcimtarët e tjerë. 
• Të zhvillojë shijen dhe artistizmin, duke ndikuar në formimin e mjeshtërisë së aktorit.  

 
 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Kërcim historik”, klasa e 11-të (68 orë)  
 
Programi i detyrueshëm    Elemente     Orët 
 
  Lëvizjet 

• Vendosja e trupit, kokës, duarve dhe 
këmbëve. 

 
• Pozicionet e këmbëve dhe duarve.           

 
 

• Hapat në tempe të ndryshme muzikore.       
 
 

• Pas deegage.                            
 
 

• Por de bras të ndryshme në kohët 
muzikore 3/4 dhe 4/4.                                   
 

• Pas glisse në 2/4 dhe ¾.                 
 
 

• Pas chasse në 2/4.                       
 
 

• Pas eleve.                              
 
 

1 orë 
 
 

1 orë 
 
 

1 orë 
 
 

1 orë 
 
 

1 orë 
 
 

1 orë 
 
 

1 orë 
 
 

1 orë 
 
 

1 orë 
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• Galop.                                 
 

• 4 format pas chasse dhe double chasse.       
 
 

• Pas balance në vend, me zhvendosje 
përpara dhe mbrapa, me kthesë në 90° 
dhe 180°.    

      
• Pas de basque.                         

 
 

• Reveranc e shek 16.                       
 
 

• Hapat branelit                          
- Hap njësh. 
- Hap dysh. 
- Hap me reprizë. 

 
• Lëvizjet Bure                           
- Hapi kryesor i bures. 
- Vendosja e duarve.  
- Rrotullimet. 

 
• Lëvizjet Pavana                        
- Pied en l’air (grue). 
- Pa Pavana. 
- Hapi i thjeshtë dhe i përbërë. 

 
 

• Lëvizjet Volta                         
- Vendosja në çift. 
- Balaance. 
- Tournee. 
- Saute. 
 
• Reveranc e shek. të 17-të                    

 
 

• Lëvizjet Alemanda                     
- Hapat bazë përpara, anash dhe mbrapa. 
- Pas grue pa hedhje. 
- Mbajtja e duarve në çift dhe vetëm. 

 
 

• Lëvizjet Minuet                      
- Pas menuet. 
- Pas menuat në të djathtë dhe në të 

majtë. 

 
 

1 orë 
 
 

1 orë 
 
 
 

1 orë 
 
 

1 orë 
 
 

1 orë 
 
 
 
 
 

1 orë 
 
 
 

 
1 orë 

 
 
 
 
 

1 orë 
 
 
 
 
 

1 orë 
 

 
1 orë 

 
 
 
 
 

1 orë 
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- Balance. 
- Pas grave; balance – menuet 

 
• Lëvizjet Kuranta                       

 
- Hapi kryesor.  
- Pas grave. 
- Pas de bourree. 
- Coupe. 

 
• Lëvizjet Romanesk                     
- Chassee. 
- Pas jete e vogël. 
- Pas de bourree. 
- Pas ballotte. 

 

 
 
 

1orë 
 

 
 

 
 
 
 

1 orë 
 

Kërcimet Shekulli XVI: 
 
- Branel.                           

 
- Bure.                            

 
- Pavana.                          

 
- Volta.                            

 
Shekulli XVII: 
     

- Alemanda. 
 
- Minuet.    

                       
- Kuranta.                        

 
- Romanesk.                        

 

 
 

4 orë 
 

4 orë 
 

4 orë 
 

4 orë 
 
 
 

4 orë 
 

4 orë 
 

4 orë 
 

4 orë 
    

Kërcimet nga repertori 
skenik 

• Kërcimi me jastëk nga baleti “Romeo 
dhe Zhulieta”.                             

 
• Romaneska nga baleti “Rajmonda”.        

 
• Përgatitje për provim.                

6 orë 
 
 

6 orë 
 

2 orë 
Gjithsej:     68 orë 

 
 

Klasa e 11-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
   



 39 

 
 
 
 
 

  Kërkesat: 
 

• Të arrijë të zbërthejë 
përmbajtjen e kërcimit.  

• Të kuptojë stilin përkatës 
dhe të arrijë realizimin 
teknik dhe artistik.  

• Për secilin nga kërcimet 
të njohë lëvizjet kryesore 
dhe stilin e duhur. 

• Të njohë dhe të realizojë 
lëvizjet, të cilat luajnë 
një rol të rëndësishëm në 
zhvillimin e teknikës së 
kërcimit klasik. 

• Të realizojë etyde në 2/4, 
3/4 dhe 4/4 në stilin dhe 
manjerat e kërkuara nga 
mësuesi. 

• Të realizojë etydet dhe 
kërcimet e dhëna në 
koordinim të plotë me 
lëvizjet e këmbëve, 
duarve dhe kokës. 

• Të mësojë të krijojë 
marrëdhënie me 
partnerin dhe të lëvizë në 
hapësirë në ritme të 
ndryshme muzikore. 

• Etyde të ndryshme 
në lëvizjet e 
mësuara. 

• Etyde me lëvizjet 
kryesore të 
kërcimeve të shek. 
XVI. 

• Kërcime të 
Branelit, Bures, 
Pavanës dhe Oltës. 

• Kërcimi me jastëk 
nga baleti “Romeo 
dhe Zhulieta”. 

 

• Etyde për përsëritjen e 
elementeve bazë. 

• Etyde me lëvizjet e 
kërcimeve të shek. 
XVII. 

• Kërcimet Alemanda, 
Minuet, Kuranta dhe 
Romaneska. 

• Romaneska nga baleti 
“Rajmonda”. 
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti: Kërcimtar 
Lënda:        KËRCIM HISTORIK 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi:        3-vjeçar 
Kohëzgjatja:   34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1. Synimet e lëndës  
 
Në përfundim të mësimit të lëndës “Kërcim historik”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të njihet me përmbajtjen e lëndës. 
• Të njihet me stilet e kërcimeve të ndryshme të shekujve të mëparshëm. 
• Të edukohet me ndjenjën e epokës dhe stilet përkatëse. 
• Të ruajë stilin dhë natyrën e çdo kërcimi. 
• Të kuptojë ndikimin e kostumit në karakterin e lëvizjes përkatëse. 
• Të mësojë sjelljen e duhur në lidhje me partnerin e kërcimit dhe me kërcimtarët e tjerë. 
• Të zhvillojë shijen dhe artistizmin, duke ndikuar në formimin e mjeshtërisë së aktorit.  

      
 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Kërcim historik”, klasa e 12-të (68 orë)  
 
  Programi i detyrueshëm      Elemente    Orët 
    
 Lëvizjet 

• Reveranc e shek. të 18-të    
 

• Lëvizjet Gavote     
- Përshëndetjet. 
- Hapat e lehtë me ndalim në poza të ndryshme. 
- Pas de zephir. 
- Pas de bourree me zhvendosje përpara. 
- Pozicionet e ndryshme të duarve solo dhe në 

çift. 
- Pas assamble. 
- Rntrechat quatre. 

 
• Lëvizjet Zhiga        
- Sissone tombee. 
-  Pas de bourree. 
- Pas jete e vogël. 
- Assemble me kthesë. 
- Sissone ouverte. 
- Temps leve. 

 
• Lëvizjet Minuet i shpejtë  
- Pas menuet. 
- Pas menuet në të djathtë dhe në të majtë. 
- Balance. 
- Pas grave; balance – menuet. 
- Glisse. 
- Arabesk. 

1 orë 
 

2 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 
 
 

1 orë 
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• Reveranc e shek. të 19-të     
 
• Lëvizjet Polonez.      
- Pas polones. 
- Pas polones në rreth çift. 
- Pas polones dos a dos. 

 
• Lëvizjet Mazurka      
- Pas couru. 
- Pas gala. 
- Pas boiteux. 
- Pas coupe. 
- Coupe de talon. 
- Çelësi. 
- Rrotullimet dos a dos. 

 
• Lëvizjet Vals          
-  Valse a trois temps. 
- Valse a trois tempsa solo në linjë dhe në rreth 

me rrotullim nga e djathta. 
- Valse a trois tempsa çift në linjë dhe në rreth me 

rrotullim nga e djathta. 
- Valse a trois tempsa solo në linjë dhe në rreth 

me rrotullim nga e majta. 
- Valse a trois tempsa çift në linjë dhe në rreth me 

rrotullim nga e majta. 
- Valse a deux temps. 
- “Rruga e valsit”. 

 
• Lëvizjet Polka         
- Pas polka përpara, anash dhe mbrapa në vend 

dhe me kthim 90° dhe 180°. 
- Pas polka me zhvendosje përpara dhe mbrapa. 
- Pas polka anash me rrotullim solo dhe në çift. 
 
• Lëvizjet e Kadrilit francez  
- Chassee. 
- Pas eleves. 
- Vendosja në çift. 
- Chaine anglaise. 
- Chaine des dames. 
- Promenade. 
- Demi chaine. 
- Travese. 

 

 
1 orë 

 
1 orë 

 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 
 
 

Kërcimet Shekulli XVIII: 
- Gavot.        

- Zhiga.        

 
4 orë 

4 orë 
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- Minueti i shpejtë.  

 
Shekulli XIX: 

- Polonez.         

- Mazurka.  

- Vals.              

- Polka.   

- Kadrili Francez (6 figurat).        

4 orë 

 
 

4 orë 

4 orë 

4 orë 

4 orë 

4 orë 

Kërcimet nga repertori 
skenik 

• Minueti Klasik nga opera “Don Zhuan”.               
 

• Sarabanda nga baleti “Flakët e Parisit”.              
 

• Polonez nga baleti “Bukuroshja e fjetur” ose 
nga Opera “Onegin“. 

 
• Përgatitje për provim.                

6 orë 
 

6 orë 
 

4 orë 
 
 

4 orë 
Gjithsej:   68 orë 
 

Klasa e 12-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
  Kërkesat: 
 

• Të arrijë të zbërthejë 
përmbajtjen e kërcimit.  

• Të kuptojë stilin përkatës 
dhe të arrijë realizimin 
teknik dhe artistik.  

• Për secilin nga kërcimet, 
të njohë lëvizjet kryesore 
dhe stilin e duhur. 

• Të njohë dhe të realizojë 
lëvizjet, të cilat luajnë një 
rol të rëndësishëm në 
zhvillimin e teknikës së 
kërcimit klasik. 

• Të realizojë etyde në 2/4, 
3/4 dhe 4/4 në stilin dhe 
manjerat e kërkuara nga 
mësuesi. 

• Të realizojë etydet dhe 
kërcimet e dhëna në 
koordinim të plotë të 
lëvizjeve të këmbëve, 
duarve dhe kokës. 

 

Nuk ka detyrim 
semestral. 

 

 

 

 

 

 

• Etyde të shkurtra me lëvizjet 
kryesore të kërcimeve të 
shek. XIX. 

• Kërcimet e Gavotës, Zhigës 
dhe Minuetit të shpejtë. 

• Kërcimet e Gavotës, Zhigës 
dhe Minuetit të shpejtë. 

• Kërcimet e Polonezit, 
Mazurkës, Polkës, Valsit dhe 
Kadrilit francez. 

• Sarabanda nga baleti “Flakët 
e Parisit”. 

• Polonez nga baleti 
“Bukuroshja e fjetur”. 
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3. UDHËZIME PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 

Në klasën e 11-të fillon njohja e nxënësit me kërcimet e shekujve të kaluar. Vëmendje e veçantë 
duhet t’i kushtohet mësimit, vendosjes së trupit, këmbëve, kokës dhe duarve sipas stilit të kërkuar të 
kërcimit historik dhe mësimit të elementeve bazë të kërcimit historik. Mbas mësimit më vete të çdo 
lëvizjeje, rekomandohet të lidhen 3-4 nga lëvizjet e përvetësuara në etyde në kohë muzikore 2/4, 3/4 dhe 
4/4.  
 

Përvetësimi i lëvizjeve bazë kërkon që më tej të vazhdohet me mësimin e lëvizjeve kryesore të 
kërcimeve që kanë dominuar në shek. XVI dhe XVII. Mbas mësimit të lëvizjeve kryesore të kërcimeve, 
duhet të mësohet vendosja në çift dhe marrëdhënia që krijojnë partnerët gjatë kërcimit të çdo kërcimi për 
ta konkluduar këtë punë në mësimin e kërcimeve me figurat e duhura. 
 

Gjatë kësaj pune, rekomandohet që, përveç shpjegimit teorik të lëvizjeve, të flitet dhe rreth 
kostumeve, historisë së krijimit të secilit kërcim, kushteve shoqërore të periudhës dhe njëkohësisht, 
brenda mundësive, shpjegimi të shoqërohet me fragmente të literaturës. 
Mbas mësimit të kërcimeve të shek. XVI dhe XVII, rekomandohet të mësohen dhe disa pjesë nga 
repertori skenik për të parë përvetësimin e materialit të dhënë, por njëkohësisht për të parë dhe 
ndryshimet e lëvizjeve në materialet skenike. 
 

Klasa e 12-të është dhe klasa e fundit e përgatitjes për artistin e ri të baletit. Në këtë klasë 
mësohen kërcimet e shek. XVIII edhe ato të shek. XIX, të cilat patën një ndryshim të rëndësishëm për 
kohën kur kanë lindur. Teknika e këtyre kërcimeve përafrohet me atë të kërcimit klasik, gjë që kërkon një 
përvetësim shumë të mirë të lëvizjeve të veçanta të këtyre kërcimeve. 
 

Një rol të rëndësishëm në këtë klasë duhet t’u jepet etydeve të ndryshme të ndërtuara në lëvizjet 
kryesore të kërcimeve për të arritur më tej një realizim teknikisht dhe artistikisht më të mirë të vetë 
kërcimeve. Gjatë kësaj pune, rekomandohet që, përveç shpjegimit teorik të lëvizjeve, të flitet dhe rreth 
kostumeve, historisë të krijimit së secilit kërcim, kushteve shoqërore të periudhës dhe njëkohësisht, 
brenda mundësive, shpjegimi të shoqërohet me fragmente të literaturës. 

 
4. VLERËSIMI 

 
Mësuesi i lëndës, për njohjen e drejtpërdrejtë të punës së nxënësit në klasë, ka të drejtë dhe 

kompetencë mbi notën e tij/saj. Mbi bazën e notave mujore dhe provimeve semestrale, vendoset nota 
semestrale.  
 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur nuk arrin të realizojë: 

• lëvizjet, etydet, kërcimet në teknikën e duhur ose në stilin e duhur,                  
• teknikisht dhe artistikisht lëvizjet,  
• dhe të krijojë marrëdhënien e duhur me partnerin dhe me kërcimtarët e tjerë. 

 

• Të mësojë të krijojë 
marrëdhënie me 
partnerin dhe të lëvizë në 
hapësirë në ritme të 
ndryshme muzikore. 
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Nxënës/i,-ja arrin nivelin mesatar, kur interpreton mirë: 
• ka përvetësuar materialin e dhënë, por nuk arrin të realizojë lëvizjet, etydet, kërcimet në 

teknikën e duhur ose në stilin e duhur.  
• arrin të realizojë teknikisht dhe artistikisht lëvizjet, por nuk arrin të krijojë, marrëdhënien 

e duhur me partnerin dhe me kërcimtarët e tjerë. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  

• interpreton shumë mirë në të gjitha elementet e mësipërme. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Dega:    KOREOGRAFI  
Specialiteti:   Kërcimtar 
Lënda:   VALLE POPULLORE 
Klasa:   e 10-të  
Sistemi   3-vjeçar  
Kohëzgjatja:   34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 
 

1. Synimet e lëndës: 
 

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

• Të njihet me rëndësinë që ka kjo lëndë në formimin e kulturës artistike profesionale të një 
kërcimtari. 

• Të njohë mirë morfologjinë e kërcimit popullor dhe përmbajtjen e pasur të traditës së popullit 
tonë. 

• Të realizojë artistikisht shprehitë e valles sonë popullore dhe asaj të kultivuar. 
• Të njohë teorikisht prejardhjen burimore të motivit, përpunimit të lëvizjes dhe karakterin 

plastiko-emocional. 
• Të fitojë shprehitë kërcyese për të forcuar teknikisht vallen sipas ndarjes krahinore.  
• Të realizojë vendosjen dhe impostimin e lëvizjeve me temporitme të moderuara dhe të ruajë 

ndjenjën karakteristike të pozës.  
• Të bëjë ekzekutimin e motivit, i ndarë në grupe vajzë-djalë dhe, më pas, ekzekutimin perfekt në 

çift për t’u përvetësuar sa më mirë lëvizja. 
 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Valle popullore”, klasa e 10-të (68 orë) 
 

Programi i 
detyrueshëm 

Repertori koreografik   Orët 

   
 
 
 
Valle kosovare 
 
 

• Prezantimi i karakterit të valles kosovare.    
• Ndërtimi i pjesës së vajzave.              
• Ndërtimi i pjesës së djemve.               
• Ndërtimi i pjesës së parë.                  
• Bashkimi i vajzave me djemtë.             
• Ndërtimi i valles.                                 
• Lidhja e gjithë valles kosovare.             

2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 

 
 
 
 
 
 
 
Valle e rëndë tiranase  

 

• Prezantimi i valles së rëndë tiranase.   
• Ndërtimi i pjesës së parë.                 
• Ndërtimi i pjesës së vajzave.              
• Ndërtimi i pjesës së djemve.               
• Lidhja e valles, vajza dhe djem.            
• Ndërtimi i zhvillimit të valles, pjesa e dytë.   
• Figurat në rreth të valles.             
• Momentet e valles së rëndë tiranase.      
• Ndërtimi i finales.                    
• Lidhja e valles së Tiranës.              

2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
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Valle e Valbonës 
 

• Prezantimi i valles së Valbonës.          
• Ndërtimi i pjesës së parë të valles.         
• Ndërtimi i pjesë së vajzave.              
• Ndërtimi i pjesës së djemve.             
• Figurat në rreth të djemve dhe vajzave.  
• Bashkimi vajza dhe djem.               
• Ndërtimi i pjesës së dytë.               
• Lidhja e gjithë valles.                  

2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 

 
 
 
Valle e Librazhdit 

 

• Prezantimi i valles së Librazhdit.          
• Ndërtimi i pjesës së parë të valles.        
• Ndërtimi i pjesës së vajzave.              
• Ndërtimi i pjesës së djemve.              
• Lidhja e valles, vajza dhe djem.         
• Ndërtimi i zhvillimit të valles, pjesa e dytë.   
• Ndërtimi i finales.                       
• Lidhja e valles së Librazhdit.     
• Përsëritje e valles së Librazhdit dhe e valles së 

Valbonës.                        

 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 

Gjithsej:   68 orë 

  

 
 
 

Klasa e 10-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
Nxënës/i,-ja duhet: 
 
• Të arrijë artistikisht teknikën e 

valles. 
• Të arrijë sinkronizimin e 

lëvizjes me muzikën dhe 
harmonizimin në kopje. 

• Të përvetësojë botën shpirtërore 
nëpërmjet interpretimit të valles. 

• Të arrijë teknikisht dhe 
artistikisht bashkërendimin e 
plotë të lëvizjeve me nuancat e 
trupit dhe me lëvizjet e duarve.       

• Të kuptojë ritmin, vendosjen 
dhe impostimin e lëvizjeve në 
pjesën e moderatos te vajzat. 

 
 
• Valle kosovare 

Pjesa e djemve.        
       Pjesa e vajzave.       
       Finale. 
• Valle e rëndë tiranase 
       Pjesa e parë e  
       valles.                     
       Pjesa e dytë e 
       valles.                     
       Finale.  

 
 
• Valle e Valbonës 

 Pjesa e vajzave.  
       Pjesa e djemve.   
       Finale. 
• Valle e Librazhdit  

Pjesa e vajzave. 
Pjesa e djemve.  
Moderato.  Finale. 
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Dega:    KOREOGRAFI  
Specialiteti:  Kërcimtar 
Lënda:  VALLE POPULLORE 
Klasa:  e 11-të  
Sistemi  3-vjeçar  
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 
 

1. Synimet e lëndës: 
 

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

• Të njohë mirë morfologjinë e kërcimit popullor dhe përmbajtjen e pasur të traditës së popullit 
tonë. 

• Të realizojë artistikisht shprehitë e valles sonë popullore dhe asaj të kultivuar. 
• Të njohë teorikisht prejardhjen burimore të motivit, përpunimit të lëvizjes dhe karakterin 

plastiko-emocional. 
• Të fitojë shprehitë kërcyese dhe të forcohet teknikisht vallja sipas ndarjes krahinore.  
• Të realizojë vendosjen dhe impostimin e lëvizjeve me temporitme të moderuara dhe të ruajë 

ndjenjën karakteristike të pozës.  
• Të bëjë ekzekutimin e motivit, i ndarë në grupe vajzë-djalë, dhe, më pas, ekzekutimin perfekt në 

çift për t’u përvetësuar sa më mirë lëvizja. 
• Të fitojë shprehjen e veçorive thelbësore të strukturës plastikore e muzikore të lëvizjes. 

 
2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Valle popullore”, klasa e 11-të (68 orë)  

 
  Programi i 
detyrueshëm 

   Repertori koreografik     Orët 

    
 
 
Vallja e Tropojës 
 

• Prezantimi i karakterit të valles së Tropojës.     
• Ndërtimi i pjesës së parë të vajzave.            
• Ndërtimi i pjesës solistike.                   
• Përsëritje e pjesës së parë.                    
• Ndërtimi i pjesës së dytë të valles.            
• Bashkimi i valles.                          
• Lidhja e gjithë valles së Tropojës.          

2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 

 
 
 
 
Vallja Gorarçe 
 

• Prezantimi i valles Gorarçe.                
• Ndërtimi i pjesës së parë.                  
• Ndërtimi i pjesës së parë të djemve.          
• Ndërtimi i pjesës së dytë të djemve.          
• Lidhja e valles e dy pjesëve të para           
• Ndërtimi i zhvillimit të valles     
• Figurat në rreth të valles                 
• Momentet e pjesës solistike.                

2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
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• Ndërtimi i finales.                         
• Lidhja e valles Gorarçe.   

2 orë 
2 orë 

 
 
 
Vallja e Shupalit 
 

• Prezantimi i valles së Shupalit.            
• Ndërtimi i pjesës së parë të valles.          
• Ndërtimi i pjesës së vajzave.               
• Ndërtimi i pjesës së djemve.              
• Figurat në rreth, të djemve dhe vajzave.    
• Bashkimi vajza dhe djem.                 
• Ndërtimi i pjesës së dytë.                 
• Lidhja e gjithë valles.                   

 

2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 

 

 
 
 
 
 
 
Vallja e zileve 
 

• Prezantimi i valles së zileve.            
• Ndërtimi i pjesës së parë të valles.      
• Ndërtimi i pjesës së djemve.               
• Lidhja e valles.                         
• Ndërtimi i zhvillimit të valles, pjesa e dytë.    
• Përsëritje e dy pjesëve.                   
• Ndërtimi i finales.                       
• Lidhja e valles së Zileve.                 
• Përsëritje e valles së Shupalit dhe e valles së 

zileve.       

2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 

 

Gjithsej:  68 orë 
 

 
 

Klasa e 11-të  
 Detyrim i programit Provim  

Semestri i parë Semestri i dytë 
Nxënës/i,-ja duhet: 
 
• Të arrijë artistikisht teknikën e 

valles. 
• Të arrijë sinkronizimin e 

lëvizjes me muzikën dhe 
harmonizimin në kopje. 

• Të përvetësojë botën 
shpirtërore nëpërmjet 
interpretimit të valles. 

• Të arrijë teknikisht dhe 
artistikisht bashkërendimin e 
plotë të lëvizjeve me nuancat e 
trupit dhe me lëvizjet e 
duarve.         

• Të kuptojë ritmin, vendosjen 
dhe impostimin e lëvizjeve. 

 
 
• Vallja e Tropojës 

       Pjesa vajzave.                
       Pjesa solistike.        
       Finale. 
   

• Vallja Gorarçe 
       Pjesa e djemve.                     
       Pjesa solistike. 
       Finale.  

 
 
• Valle e Shupalit 

 Pjesa parë. 
       Pjesa e dytë. 
       Koda.   
       Finale. 
 
• Vallja e zileve  Pjesa e parë. 

Pjesa e dytë.  Pjesa 
solistike. Finale.  
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Dega:    KOREOGRAFI  
Specialiteti:  Kërcimtar 
Lënda:  VALLE POPULLORE 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi  3-vjeçar  
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1. Synimet e lëndës: 
 
Në përfundim të mësimit të lëndës “Valle popullore”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të njohë mirë morfologjinë e kërcimit popullor dhe përmbajtjen e pasur të traditës së popullit 
tonë. 

• Të realizojë artistikisht shprehitë e valles sonë popullore dhe asaj të kultivuar. 
• Të njohë teorikisht prejardhjen burimore të motivit, përpunimit të lëvizjes dhe karakterin 

plastiko-emocional. 
• Të fitojë shprehitë kërcyese dhe të forcohet teknikisht vallja sipas ndarjes krahinore.  
• Të realizojë vendosjen dhe impostimin e lëvizjeve me temporitme të moderuara dhe të ruajë 

ndjenjën karakteristike të pozës.  
• Të bëjë ekzekutimin e motivit, i ndarë në grupe vajzë-djalë, dhe, më pas, ekzekutimin perfekt në 

çift për t’u përvetësuar sa më mirë lëvizja. 
• Të fitojë shprehjen e veçorive thelbësore të strukturës plastikore e muzikore të lëvizjes. 
 

 
2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Valle popullore”, klasa e 12-të (68 orë)  

 
Programi i detyrueshëm Repertori koreografik Orët 
 

 

Vallja “Festa e madhe” 

 

• Prezantimi i karakterit të valles “Festa e 
madhe”.                           

• Ndërtimi i pjesës së vajzave.            
• Ndërtimi i pjesës së djemve.            
• Ndërtimi i pjesës së parë.               
• Bashkimi i vajzave me djemtë.          
• Ndërtimi i valles.                     
• Lidhja e gjithë valles “Festa e madhe”.     

2 orë 
 

2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 

 

 
 
 
 
Vallja e shqipeve 
  

• Prezantimi i valles së shqipeve.          
• Ndërtimi i pjesës së parë.               
• Ndërtimi i pjesës së vajzave.          
• Ndërtimi i pjesës së djemve.           
• Lidhja e valles vajza dhe djem.        
• Ndërtimi i zhvillimit të valles, pjesa e dytë.  
• Figurat në rreth të valles.                
• Momentet e valles së shqipeve.       
• Ndërtimi i finales.                     

2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 



 50 

• Lidhja e valles “Festa e madhe”.  

 
 
 
 
Vallja “Në garë” 

 

• Prezantimi i valles Në garë.           
• Ndërtimi i pjesës së parë të valles.        
• Ndërtimi i pjesës së vajzave.            
• Ndërtimi i pjesës së djemve.            
• Figurat në rreth të djemve dhe vajzave. 
• Bashkimi vajza dhe djem.               
• Ndërtimi i pjesës së dytë.               
• Lidhja e gjithë valles.              

2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 

 
 
 
 
Vallja “Barinjtë e 
Korabit” 

 

• Prezantimi i valles Barinjtë e Korabit.     
• Ndërtimi i pjesës së parë të valles.     
• Ndërtimi i pjesës së djemve.             
• Lidhja e valles.                        
• Ndërtimi i zhvillimit të valles, pjesa e dytë.  
• Ndërtimi i finales.                     
• Lidhja e valles së Librazhdit.            
• Përsëritje e valles “Në garë” dhe “Barinjtë e 

Korabit “.               

2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 
2 orë 

 
 

Gjithsej:  68 orë 
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3. UDHËZIME PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 

 
Lënda “Valle popullore” për nxënësit e shkollës së mesme është një nga lëndët më të rëndësishme 

për edukimin e nxënësve me shprehitë e valles sonë popullore dhe asaj të kultivuar skenike. Përvetësimi i 
shprehive plastike të valles sonë popullore është baza nga ku nxënësi do të interpretojë artin koreografik 
të kultivuar me frymë të theksuar kombëtare.  
 

Nëpërmjet kësaj lënde, nxënësit jo vetëm që mësojnë morfologjinë e kërcimit popullor, por dhe 
përmbajtjen e pasur të traditës së popullit tonë që nëpërmjet valles ka ditur të shprehë botën e tij 
shpirtërore. Repertori i valles popullore përfshin valle tradicionale burimore dhe valle të përpunuara të 
Ansamblit Shtetëror të Këngëve dhe të Valleve Popullore, duke pasur parasysh vallet me leksik të 
kristalizuar si shembuj më të mirë të lëvizjes koreografike. 
 

Nxënësit duhet: 
• Të arrijnë të kërcejnë repertorin e valleve të grupeve profesioniste. 
• Të arrijnë të kërcejnë vallen virtuoze folklorike burimore. 
• Të përvetësojnë interpretimin e valles popullore të kultivuar dhe burimore, duke marrë për bazë 

arritjet më të mira të kohës. 

 
 

Klasa e 12-të  
 Detyrim i programit Provim  

semestri i parë Semestri i dytë 
Nxënës/i,-ja duhet: 
• Të arrijë artistikisht teknikën e 

valles. 
• Të arrijë sinkronizmin e 

lëvizjes me muzikën dhe 
harmonizimin në kopje. 

• Të përvetësojë botën 
shpirtërore nëpërmjet 
interpretimit të valles. 

• Të arrijë teknikisht dhe 
artistikisht bashkërendimin e 
plotë të lëvizjeve me nuancat e 
trupit dhe me lëvizjet e duarve.          

• Të kuptojë ritmin, vendosjen 
dhe impostimin e lëvizjeve. 

 
 
 Nuk ka detyrim 
semestral. 

 
• Valle  “Në garë” 
       Pjesa pare.  
       Pjesa e dytë.   
       Finale. 
• Vallja “Barinjtë e Korabit”  

Pjesa e parë. Pjesa e dytë.  Finale.  

• Vallja “Festa e madhe” 

       Pjesa pare.                
       Pjesa dytë. 
       Pjesa solistike. 
       Finale.  
• Vallja e shqipes 
       Pjesa e parë.                     
       Pjesa dytë. 

Finale.                     
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4. VLERËSIMI 

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

• nuk arrin 
të realizojë lëvizjet, etydet, kërcimet në teknikën e duhur ose në stilin e duhur,                  
të realizojë teknikisht dhe artistikisht lëvizjet dhe të krijojë marrëdhënien e duhur me partnerin 
dhe me kërcimtarët e tjerë. 

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

• interpreton mirë, 
• ka përvetësuar materialin e dhënë, por nuk arrin të realizojë lëvizjet, etydet, kërcimet në teknikën 

e duhur ose në stilin e duhur.  
• arrin të realizojë teknikisht dhe artistikisht lëvizjet, por nuk arrin të krijojë marrëdhënien e duhur 

me partnerin dhe me kërcimtarët e tjerë. 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e lartë, kur:  

• interpreton shumë mirë në të gjitha elementet e mësipërme. 
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti: Kërcimtar 
Lënda:        DUET KLASIK 
Klasa:  e 10-të 
Sistemi:       3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1. Synimet e lëndës  
 

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

• Të njihet me përmbajtjen e lëndës. 
• Të tregojë një interpretim të lartë dhe kulturë kërcimtarie. 
• Të demonstrojë teknikë interpretimi të shembujve të padjerzhkave par terre dhe ajrore, 

muzikore, si dhe shprehi skenike. 
• Të mësojë dy duete të kërcimit klasik të trashëgimisë ose të repertorit bashkëkohor me 

ngarkesë të plotë. 
• Të edukohet me ngarkesë skenike të përgjithshme.  
• Të thellohet në ushtrimet kërcyese. 
• Të kuptojë ndërtimin e ushtrimit brenda 16 takteve muzikore. 
• Të mësojë sjelljen e duhur në lidhje me partnerin.  

 
2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Duet klasik”, klasa e 10-të (68 orë)  

 
Programi i 
detyrueshëm 

Elemente Orët 

 
Padjerzhkat par terre 
 
 
Padjerzhkat me të dyja 
duart pas belit. 
 

• Relevé nga pozicioni i pestë me dy dhe me një këmbë.  
 
• Developpé në 450 dhe 900 në të gjitha pozat e mëdha 

të kërcimit klasik. 
 
• Developpé, developpé passé, grand rond de jambe 

(me ndërrim këmbësh, qëndrim në njërën këmbë dhe 
në këmbën mbështetës)   

     
• Llojet e grand port de bras. Lëvizjet lidhëse dhe 

ndihmëse me kthesa në poza të vogla dhe të mëdha të 
kërcimit klasik (kombinacioni temps lié në 900 mund 
të jetë kryesor). 

 
• Nxënësi duhet t’i japë përparësi ngarkesës në kohën e 

kalimit të vajzës në majë të gishtave në demi-plié, 
ndryshimit të qendrës së rëndesës së trupit të saj nga 
majat e këmbës mbështetëse, në gjithë shputën. 

 
• Kthesat jo të plota (në 1/2 dhe 1/2 e rrethit), në kohën 

kur ndërrohet rakursi i pozës së vajzës ose ajo merr 
një pozë tjetër.  

 
• Tipi i kthesave battement soutenu, grand fouetté en 

2 orë 
 

2 orë 
 
 

2 orë 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 

2 orë 
 
 

2 orë 
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face.     
 
• Tour lents - “abvodka” në të gjitha pozat e mëdha (1-2 

në të kundërt).  
 
• Tour nga pozicioni i pestë dhe i gjashtë en dehors dhe 

en dedans (në fund të vitit të 2-të mbrapsht).  
 
• Padjerzhka me “rënie”, poza dhe pozicion në rrotullim 

në pozicionin fillestar dhe me kalim në pozën tjetër.  
 
• Padjerzhka në pozën “rënie” arabesque I:   

- njëra dorë në bel, tjetra në kyç. 
- në kist ose në kyçet e të dyja duarve.  

 

 
 

2 orë 
 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
 

Padjerzhka me dy duar 
pas dy duarve të vajzës 
(pas kisteve ose kyçeve). 
 

• Në të gjitha pozat e vogla dhe të mëdha në gjendje 
stative. Në kohën developpé, grand rond de jambe, në 
kohën e interpretimit të lëvizjeve lidhëse e ndihmëse 
dhe në kohën e kalimit nga njëra pozë në tjetrën.  

 
• Kthesat bazë në 3600, në kohën në të cilën djali 

qëndron mbrapa vajzës dhe nuk ndërrohet pozicioni i 
tyre, por duart pësojnë ndryshime përmes tri 
pozicioneve.                    

 
• Tour lents (“abvodka”) në pozën attitude, në kohën në 

të cilën:                  
- Vajza mbahet me të dyja duart pas një dore të 

djalit (pas kistit dhe supit). 
- Djali mban vajzën në kist ose kyçe në të dyja 

duart. 

 
2 orë 

 
 
 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
 
 
 

Padjerzhkat në një 
dorë (në kist, në kyç ose 
në bel) 
 
 
 
 
Padjerzhkat ajrore dhe 
Padjerzhkat me të dyja 
duart pas belit të vajzës. 
 
 

 
• Të gjitha hedhjet e vogla të kërcimit klasik, sipas 

programit të klasave, mësohen me padjerzhkat me dy 
duar pas belit të vajzës, fillimisht, në vend, pastaj me 
zhvendosje përpara, anash dhe mbrapa.  
 

• Grand assemblé me padjerzhkë nga njëra dorë tek 
tjetra.  

  
• Ngritje jo e madhe në pozën arabesque I:  

- Njëra dorë është e vendosur në bel mbi trupin e 
përkulur, tjetra pas kofshës së këmbës së ngritur 
lart.  

- Në fund të vitit, djali duhet të ngrejë vajzën, ta 
rrotullojë rreth vetes e ta çojë atë në pozën 
“llastoçka” (“dallëndyshe”). 

 
• Kombinacioni në temp adagio (16 takte muzikore) 

me padjerzhkë me dy duar pas belit të vajzës.  

 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 

 
2 orë 
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• Kombinacioni në temp adagio (me kist, shuplakë me 

shuplakë ose kyç).      
 
• Kombinacioni në temp adagio (16 takte muzikore) 

me padjerzhkë në mënyrë të kombinuar, gjithashtu, 
njëra dorë pas belit, tjetra pas dorës ose, kur vajza 
mban të dyja duart, pas një dore të djalit etj. Përveç 
këtyre, në kombinacionin tjetër përfshihen ngritjet jo 
të mëdha dhe padjerzhkat në pozat “rënie”. 

 
• Kombinacioni i katërt në temp andante përfshin 

tourat e ndryshme të nxënësve me padjerzhkë me të 
dyja duart pas belit. 

 
Shënim

 

. Tourat nuk përfshihen në tri kombinacionet e 
para. 

• Kombinacioni në temp allegro ndërtohet në dallim të 
hedhjeve të vogla të kërcimit klasik me padjerzhkat 
me të dyja duart pas belit të vajzës. 

  
• Kombinacioni në temp allegro ndërtohet në dallim të 

hedhjeve të mesme të kërcimit klasik me padjerzhkat 
me të dyja duart pas belit, të dyja duart e saj pas 
duarve të tij, dhe në mënyrë të kombinuar.  

 
• Kombinacioni në temp allegro, ndërtohet me hedhje të 

mëdha të kërcimit klasik me padjerzhkë me të dyja 
duart pas belit të vajzës, me të dyja duart e tij pas saj, 
dhe në mënyrë të kombinuar.  

 
• Kombinacioni në temp mesatar, ndërtohet me element 

skenik në bashkëpunim partnerësh në duet, me lloje të 
ndryshme padjerzhke.  

 

 
2 orë 

 
 

2 orë 
 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 

2 orë 
 
 

 
 

2 orë 
 
 
 
 

2 orë 
 
 

Gjithsej:  68 orë 
 

Klasa e 10-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
  Kërkesat: 
 

• Të realizojë 
teknikisht dhe 
artistikisht 
kombinacionet e 
krijuara me lëvizje 

 
  Klasë provimi 
 
• Pamje të shembujve 

të padjerzhkave në 
kërcimin duet klasik. 

• Shembujt bazë të 
padjerzhkave par 

 
   Klasë provimi 

 
• Hedhjet e vogla dhe ngritjet jo të 

mëdha të vajzës deri në nivelin e 
kraharorit dhe të supit të djalit. 

• Hedhjet e mëdha dhe ngritjet e 
vajzës me pozat e fiksuara në 
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të vendosura në 
logjikën e radhës. 

•  Të kuptojë të 
gjithë shembujt 
teknikë të 
padjerzhkës.  

• Të kuptohet vendi i 
partnerit në çdo 
moment të pjesës, 
që nga pozat 
organike në 
kombinim me 
pozat e partnerëve, 
me shprehi estetike 
e skulpturale. 

• Të ekzekutojë të 
gjitha 
kombinacionet me 
të dyja këmbët dhe 
nga të dyja anët 
(majtas e djathtas). 

 

terre. 
• Shembujt bazë të 

padjerzhkave ajrore. 
 

kraharorin dhe në supin e djalit. 
• Ngritja, hedhja e madhe e vajzës 

fluturimthi dhe fiksimi i pozës në 
të dyja duart e djalit dhe në 
njërën dorë të tij (me rrotullim 
dhe pa rrotullim në ajër). 
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti: Kërcimtar 
Lënda:        DUET KLASIK 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi:        3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1. Synimet e lëndës  
 
Në përfundim të mësimit të lëndës “Duet klasik”, nxënës/i,-ja duhet: 

• Të njihet me përmbajtjen e lëndës. 
• Të tregojë një interpretim të lartë dhe kulturë kërcimtarie. 
• Të mësojë teknikë interpretimi të shembujve të padjerzhkave par terre dhe ajrore, 

muzikore, si dhe shprehi skenike. 
• Të mësojë dy duete të kërcimit klasik të trashëgimisë ose të repertorit bashkëkohor me 

ngarkesë të plotë. 
• Të edukohet me ngarkesë skenike të përgjithshme.  
• Të thellohet në ushtrimet kërcyese. 
• Të kuptojë ndërtimin e ushtrimit brenda 16 takteve muzikore. 
• Të mësojë sjelljen e duhur në lidhje me partnerin.  

 
2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Duet klasik”, klasa e 11-të (68 orë)  

 
  Programi i 
detyrueshëm 

Elemente      Orët 

1. Padjerzhkat par 
terre 
 
Padjerzhkat me të dyja 
duart pas belit 
 

• Të gjitha llojet grand fouetté en tournant en 
dehors dhe en dedans, me kalim dhe pa kalim, me 
majë të gishtave në demi-plié. 

                
• Tour lents – “abvodka” nëpër 2-3 dhe në shumë 

rrotullime, në kohën në të cilën vajza ndërron disa 
herë pozat, por pastaj  

       kalohet në tour en dehors dhe en dedans. 
 
• Tourat (nëpër 2-3 dhe shumë rrotullime): 

  
a) Tourat nga të gjitha pozat e mëdha të 

kërcimit klasik, me përfundim në po atë 
pozë (mësohet en dehors dhe en dedans, 
me kalim dhe pa kalim në demi-plié). 

b) Tourat me hapa tombeé, me preparation 
degage. 

c) Tourat në gjendje à la seconde në 900 dhe 

 
2 orë 

 
 

2 orë 
 
 
 
 
 

2 orë 
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në pozë attitude. Forca te këto tour-a (u 
referohet pikave “b” dhe “c”), vajza vrapon 
te djali, i cili e kap atë në kohën e 
rrotullimeve dhe të dy qëndrojnë në pozën 
që duan.  
 

2. Padjerzhka me të 
dyja duart e djalit pas 
dy duarve të vajzës 
(pas kistit ose kyçit). 

 

• Tourat nga gjendjet e ndryshme dhe pozë, vajza 
merr forcë te djali ose vrapon,  

       shtyhet nga dora e tij, pastaj djali në fillim  
       çon dorën e tij në belin e saj: 

a) Nga gjendja à la seconde në 900 (partnerët 
qëndrojnë me fytyrë përballë njëri-tjetrit); 

b) nga poza croisée “prej poshtë dorës së 
partnerit” (në pozicionin fillestar vajza 
qëndron në këmbën e majtë, dora e djathtë 
në pozicionin e tretë, dora e majtë në 
pozicionin e dytë, djali pas saj); 

c) nga pozat attitude effacée (djali qëndron 
para vajzës).  

 

 
 
 

2 orë 

3. Padjerzhkat me një 
dorë. 
 

• Në ekzekutimin e vajzës developpé, developpé 
passé, grand rond de jambe, po ashtu, në dallimin 
e kalimit nga njëra pozë tek tjetra, me lëvizjet 
ndihmëse dhe lidhëse. 

 
• Tërhiqet fort dora nga poza “qëndrim” në tokë në 

pozat attitude dhe arabesque I. 
 
• Partnerët rrotullohen ngadalë, pas kistit, 

ndryshojnë pozicionin e duarve, po ashtu, 
ndryshon dhe vetë gjendja e kistit. 

 
• Tour lents në të gjitha pozat e mëdha të kërcimit 

klasik pas kistit, pas kyçit. 
 
• Tourat pas kyçit nga poza arabesque I: 

a) Në gjendjen fillestare para tourave djali e 
mban vajzën pas kyçeve të të dyja duarve, 
qëndron pas saj. 

b) Në gjendjen fillestare djali e mban vajzën 
pas kyçit të njërës dorë dhe qëndron me 
fytyrë nga ajo.  

 
• Tourat në kohën kur vajza mbahet me njërën dorë 

pas gishtit të djalit:       
a) Nga pozat croisée (vajza me forcë përpara, 

dora tjetër e saj mbahet pas 
dorës së djalit). 

b) Në pozën attitude (këmba në 450) me hap, 
me tombé. 

 
2 orë 

 
 
 

2 orë 
 
 

2 orë 
 
 

 
2 orë 

 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 orë 
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• Padjerzhka me kistin e njërës dorë dhe tjetra te 

beli:  
a) Në ekzekutimin e vajzës developpé, grand 

rond de jambe, developpé passé. 
b) Grand port de bras nga poza arabesque I-

III-IV, attitude effacée dhe croisée. 
c) Tour lents në të gjitha pozat e mëdha të 

kërcimit klasik.  
 
• Padjerzhkat e partnerëve në gjendjen “rënie” dhe 

poza (pas kistit, kyçit, belit, po ashtu, me 
mbështetje në trupin e djalit). Mësohet në të gjitha 
pozat e mëdha të kërcimit klasik. 

 

 
2 orë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 orë 

4. Padjerzhkat ajrore. 
 

• Në të gjitha hedhjet e kërcimit klasik mësohen 
padjerzhkat me të dyja duart pas belit, në lartësinë 
e duarve të djalit të ngritura lart. Po këto hedhje 
mësohen në padjerzhkat me të dyja duart pas belit 
të vajzës, si dhe me njërën dorë pas belit të saj.  

 
• Tour ajror nga pozicioni i pestë, me përfundim në 

pozicionin e pestë në demi-plié me padjerzhkë me 
të dyja duart pas belit. 

 
• Grand jeté en tournant në pozën attitude (me 

padjerzhkë me të dyja duart pas belit).  
 

• Hedhjet me fluturim rreth djalit me padjerzhkë me 
të dyja duart pas duarve: assemblé en tournant, jeté 
entrelacé.  

2 orë 
 
 
 
 
 

 
2 orë 

 
 

2 orë 
 

 
 
2 orë 

Hedhjet në dorën e 
djalit, me përfundim në 
pozën “ribka”. 
 

• Tour ajrore nga pozicioni i pestë, me përfundim në 
pozicionin e pestë në demi-plié me padjerzhkë me 
të dyja duart pas belit. 

 
• Grand jeté en tournant në pozën attitude (me 

padjerzhkë me të dyja duart pas belit).  
 
• Hedhjet me fluturim rreth djalit me padjerzhkë me 

të dyja duart pas duarve: assemblé en tournant, jeté 
entrelacé.  

 

 
2 orë 

 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 

Hedhje deri në nivelin 
e kraharorit dhe të supit 
të djalit. 
 

• Grand jeté në pozën attitude effacée me padjerzhkë 
në të njëjtën dorë, me vendosjen e dorës pas belit të 
partneres. Kapja e vajzës në fluturim, djali duhet të 
bëjë rrotullim rreth vetes, në çfarëdo drejtimi. 

 
• Rrotullimet e vajzës në dorën e djalit, me hedhje në 

ajër, nga pozat “ribka” në gjendjen shpinë nga 
dyshemeja dhe e kundërta. 

 
 

2 orë 
 
 

 
2 orë 
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• Grand jeté në pozën arabesque I për realizimin e 

hedhjes në kofshën e djalit, me qëndrim (me 
padjerzhkë me të dyja duart pas belit të vajzës). 

 
 

2 orë 

Ngritjet e vajzës me 
fiksim poze në kraharor 
ose në supin e djalit 
 

• Me pas sauté, pas assemblé të vogël, me figurën 
“qëndrim” “ribka” në një dorë, nga poza 
“qëndrim” në tokë, në supin e djalit, me kthesë në 
ajër, në pozën “llastoçka”.  

 
• Me hedhje të mëdha: jéte entrelace në pozën 

“llastoçka”, saut de basque, me realizim në 
pozicionin “qëndrim” me pas sissonne, me 
realizimin në pozicionin “qëndrim”, kur këmbët 
janë në pozicionin e parë drejt, gjuri i thyer jepet 
pas shpinës së djalit: me hedhje (nga shpina e 
djalit), mbi supin, në pozën “llastoçka”. 

 
• Ngritje në pozën arabesque I (deri në nivelin e 

kraharorit të djalit), me mbajtjen e vajzës në njërën 
dorë, me përkuljen e trupit, dora tjetër pas kofshës 
së këmbës së ngritur.  

 
• Kombinacioni në temp adagio (32 takte muzikore) 

realizohet vetëm me padjerzhkat par terre, në lloje 
të ndryshme  

 
• Kombinacioni, në temp andante (32 takte 

muzikore), realizohet në padjerzhkat par terre dhe 
ajrore, në lloje të ndryshme. 

        
• Kombinacioni, në temp andantino, realizohet me 

toura të ndryshme.  
 
• Kombinacioni në temp allegro, realizohet me 

ndryshime dhe me hedhje të vogla të kërcimit 
klasik, me hedhjet mbi duart te djali, me 
padjerzhkë pas belit të vajzës, me të dyja duart, me 
një dorë dhe me shembujt e kombinuar.  

 
• Kombinacioni në temp allegro, realizohet me 

ndryshimet e hedhjeve të mesme të kërcimit klasik, 
e hedhjeve mbi dy duart e djalit te beli i vajzës, me 
një dorë dhe me shembuj kombinimesh.  

 
• Kombinacioni në temp allegro realizohet nga 

hedhjet e mëdha të kërcimit klasik, me ngritjet e 
ndryshme, me hedhjet e saj nga njëra dorë e djalit. 

 
• Kombinacioni i shtatë - fragmente nga duetet 

klasike të trashëgimisë ose etydet, kompozimet e 

 
2 orë 

 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
 

 
2 orë 

 
 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
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pedagogut me detyrat aktoriale të përcaktuara, me 
ekzekutimin e tyre në të gjitha llojet e 
padjerzhkave par terre dhe ajrore. 

 

 
 

Gjithsej:   68 orë 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa e 11-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
  Kërkesat: 
 

• Të realizojnë teknikisht 
dhe artistikisht 
kombinacionet e krijuara 
me lëvizje të vendosura 
në logjikën e radhës. 

•  Të kuptojë të gjithë 
shembujt teknikë të 
padjezhkës.  

• Të kuptohet vendi i 
partnerit në çdo moment 
të pjesës, që nga pozat 
organike në kombinim me 
pozat e partnerëve, me 
shprehi estetike e 
skulpturale. 

• Të ekzekutojë të gjitha 
kombinacionet me të dyja 
këmbët dhe nga të dyja 
anët (majtas e djathtas). 

 

 
  Klasë provimi 
 
• Pamje të shembujve të 

padjerzhkave në kërcimin 
duet klasik. 

• Shembujt bazë të 
padjerzhkave par terre. 

• Shembujt bazë të 
padjerzhkave ajrore. 

 

 
   Klasë provimi 

 
• Hedhjet e vogla dhe 

ngritjet jo të mëdha të 
vajzës deri në nivelin 
e kraharorit dhe të 
supit të djalit. 

• Hedhjet e mëdha dhe 
ngritjet e vajzës me 
pozat e fiksuara në 
kraharorin dhe në 
supin e djalit. 

• Ngritja, hedhja e 
madhe e vajzës 
fluturimthi dhe 
fiksimi i pozës në të 
dyja duart e djalit dhe 
në njërën dorë të tij 
(me rrotullim dhe pa 
rrotullim në ajër). 
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti: Kërcimtar 
Lënda:        DUET KLASIK 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi:        3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1. Synimet e lëndës  
Në përfundim të mësimit të lëndës “Duet klasik”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të përsosë njohuritë dhe ngarkesën bazë në fushën e teknikës së padjerzhkave, të marra 
gjatë dy viteve të mëparshme shkollore. 

• Të tregojë një interpretim të lartë dhe kulturë kërcimtarie. 
• Të fitojë lirshmërinë dhe zhdërvjelltësinë në ekzekutimin e rrotullimeve të ndryshme dhe 

abvodka-ve, në adagio dhe allegro. 
• Të rrisë cilësinë dhe nivelin e tourave në disa duete.  
 

 
2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Duet klasik”, klasa e 12-të (68 orë) 

 
Programi i 
detyrueshëm 

Elemente Orët 

Padjerzhkat ajrore 
 
Hedhjet e mëdha dhe 
ngritjet me fiksim poze 
me të dyja duart e djalit 
të shtrira lart. 
 

• Hedhja (fluturimthi) me rrotullim në ajër nga 
poza “ribka” me realizimin e pozës “llastoçka” 
mbi sup. 

  
• Tour-ë ajrore nga pozicioni i pestë, me vendosjen 

në supin e djalit në pozicionin “ulur” (me 
padjerzhkë pas belit me të dyja duart).  

 
• Grand jeté me padjerzhkë me të dyja duart të 

fiksuara, poza fluturuese mbi supin e djalit 
(hedhje mbi shpinën e tij).  

2 orë 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 

2 orë 
 

Hedhjet e mëdha dhe 
ngritjet me fiksim poze 
me të dyja  
duart e djalit të ngritura 
lart. 
 

• Me vendosjen e duarve paksa mbi belin e vajzës 
(me pas sauté e ose pas assemblé të vogël).  

 
• Në pozat arabesque I, IV (në demi-plié në 

këmbën mbështetëse).   
      
• Në pozën arabesque III (me vrull dhe pas 

sissonne tombé).  
         
• Grand jeté në pozën arabesque I, me 

padjerzhkën me duar pas belit dhe pastaj   me 

 
2 orë 

 
2 orë 

 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
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kalim të dorës nën kofshën e vajzës.  
 
• Grand jeté në pozën attitude effacée me 

padjerzhkë me të dyja duart pas belit, pastaj me 
kalimin e njërës dorë nën kofshën e vajzës.  

 
• Grand fouetté sauté, me mbarimin në pozën 

arabesque IV.  
        
• Saut de basque, me mbarimin në pozicionin 

“ulur”.   
  

• Poza “llastoçka” me vrull dhe pas sissonne 
tombé.  

     
• Me mbështetjen në mes dhe nën gjurin e këmbës 

së shtrirë, me fiksim poze horizontal, me shpinë 
nga dyshemeja.  

 
• Disa elemente të padjerzhkave të ndërlikuara, të 

cilat mësohen sipas dëshirës së pedagogut, në 
varësi nga mundësitë profesionale të nxënësve 
(fakultative).  

 

 
 
 

2 orë 
 

 
2 orë 

 
 

2 orë 
 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
 

Hedhjet e mëdha dhe 
ngritjet me fiksim poze 
me të dyja duart e djalit 
të ngritura lart. 
 

• Me mbështetjen në mesin e vajzës dhe nën gjurin 
e këmbës së shtrirë të saj (trupi i vajzës thyhet 
mbrapa).  

 
• Me mbështetjen te muskujt e vitheve dhe mbi 

gjurin e këmbës së shtrirë (në pozicionin “ulur”).  
 
• Grand jeté në pozën arabesque I, me padjerzhkë 

me të dyja duart pas belit, pastaj me kalim në 
njërën dorë në trupin e përkulur dhe në pozën 
attitude effacée, me padjerzhkë me të dyja duart 
pas belit, pastaj me kalim me një dorë në mesin  

       e vajzës.  
 

• Saut de basque me përfundimin në pozicionin 
“ulur”.         

 

 
2 orë 

 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
 
 
 
 
 

2 orë 
 
 

Hedhje e vajzës nga 
njëra dorë dhe me të 
dyja duart dhe fiksim 
poze lart, me përfundim 
në pozën “ribka” (pa 
rrotullim dhe me 
rrotullim në ajër). 
 

• Nga poza arabesque I-II-IV.  
   
 

• Nga poza “llastoçka”.   
 

  
• Nga pozicioni “ulur” në një ngritje të duarve lart. 

2 orë 
 
 

2 orë 
 
 

2 orë 

Hedhje e vajzës me • Kombinacioni në temp adagio, realizohet  



 64 

rrotullime të dyfishta në 
ajër në pozicionin 
horizontal, me 
përfundim në pozën 
“ribka”. 
 

padjerzhka par terre me të gjitha mënyrat. 
Ekzekutohet fillimisht nga 2-3 çiftet e para dhe 
më pas me të tjerët, nga i pari tek i fundit.  

 
• Kombinacioni në temp adagio - padjerzhkë ajrore.   
 
• Ekzekutojnë 2-3 çifte me aftësi e mundësi fizike 

individuale më të mira.        
  
• Kombinacioni në temp adagio - është pjesë dueti 

ose etyd.   
• Ekzekuton një çift dhe nuk është e domosdoshme 

të ekzekutohet nga e gjithë klasa.    
 
• Kombinacioni i katërt - pjesa e dytë nga dueti ose 

etydi.  
      
• Ekzekutohet vetëm nga një çift, nuk është e 

nevojshme të ekzekutohet nga të gjithë.      
 

• Kombinacioni në temp allegro, realizohet në 
pamje të ndryshme tourash.                

 
• Ekzekutohet nga 2-3 çifte, është e rëndësishme 

për të gjithë klasën.                 
 
• Kombinacioni në temp allegro, realizohet në lloje 

të ndryshme të hedhjeve të vogla të kërcimit 
klasik, me padjerzhkë pas belit dhe me të dyja 
duart.      

 
• Ekzekutojnë 2-3 çifte, e rëndësishme për të gjithë 

klasën. 
                       
• Kombinacioni në temp allegro, realizohet me 

hedhje të mesme dhe të mëdha të kërcimit klasik, 
hedhje te partneri, në dorë dhe në sup.                 

 
• Ekzekutojnë 1-2 çifte. E rëndë-sishme për të 

gjithë klasën.                  
 

• Kombinacioni në temp allegro, përmbyllet me 
padjerzhkat më të ndërlikuara të mësipërme. 

 
• Ekzekuton vetëm një çift me aftësi e mundësi të 

mira individuale dhe nuk është e domosdoshme të 
ekzekutohet nga e gjithë klasa.        

 

4 orë 
 
 
 

4 orë 
 
 

4 orë 
 

4 orë 
 

4 orë 
 

 
4 orë 

 
 

4 orë 
 
 

4 orë 
 
 

4 orë 
 
 
 

4 orë 
 
 
 

4 orë 
 
 
 

2 orë 
 
 
 

2 orë 
 
 

2 orë 
 
 

2 orë 
 

Gjithsej:  68 orë 
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3. UDHËZIME PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
  

Në klasën e 10-të, të gjitha kombinacionet mësohen nga pedagogu në përputhje të plotë me 
programin e dhënë gjatë një viti shkollor për duetin klasik. Elementet teknike të kërcimit duet dhe 
kombinacionet duhet të jenë të vendosura në logjikën e radhës, të ekzekutohen pa u nxituar së tepërmi, 
me qëllim që çdo shembull padjerzhke të kuptohet qartë. 

Përveç njohjeve dhe ekzekutimit të shembujve teknikë të padjerzhkave, partnerët, në çdo pjesë, 
duhet të dinë momentin se ku ndodhen, pozicionin e vet, që nga pozat organike në kombinim me pozat e 
partnerëve, me shprehi estetike e skulpturale. Të gjitha kombinacionet ekzekutohen me njërën dhe me 
tjetrën këmbë, gjithashtu, në anën e djathtë dhe në anën e majtë. Provimi duhet të bëhet në shoqërimin 
muzikor dhe me piano; në mbyllje nxënësi përshëndet dhe largohet nga salla.  

Për realizimin e këtij programi mësuesi mbështetet në librin e botuar në shqip nga Shpëtim Dajçi 
me titull ”Mjeshtëri e duetit klasik”. 
 
Shënim
 

. Në klasën e 11-të ekzekuton një çift dhe nuk është e domosdoshme për të gjithë klasën. 

 
Rekomandim për repertorin koreografik: 

- Dueti i Lizës me Kolenin, nga aktet I dhe II të “Kujdesi i kotë”, i P.Hertelit, me koreografi të 
Xh. Doberval, L. Ivanov, M. Petipa. 

- “Pas de trois” nga “Kukulla Feja” i R. Drigo, koreograf S. dhe N. Legat. 

Klasa e 12-të 
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
  Kërkesat: 
 

• Të realizojë teknikisht dhe 
artistikisht kombinacionet 
e krijuara me lëvizje të 
vendosura në logjikën e 
radhës. 

•  Të kuptojë të gjithë 
shembujt teknikë të 
padjezhkës.  

• Të kuptohet vendi i 
partnerit në çdo moment të 
pjesës, që nga pozat 
organike në kombinim me 
pozat e partnerëve, me 
shprehi estetike e 
skulpturale. 

• Të ekzekutojë të gjitha 
kombinacionet me të dyja 
këmbët dhe nga të dyja 
anët (majtas e djathtas). 

 

 
 
 
 
•   Nuk ka detyrim 

semestral. 
 

 
   Klasë provimi 

 
• Hedhjet e vogla dhe 

ngritjet jo të mëdha të 
vajzës deri në nivelin e 
kraharorit dhe të supit 
të djalit. 

• Hedhjet e mëdha dhe 
ngritjet e vajzës me 
pozat e fiksuara në 
kraharorin dhe në 
supin e djalit. 

• Ngritja, hedhja e 
madhe e vajzës 
fluturimthi dhe fiksimi 
i pozës në të dyja 
duart e djalit dhe në 
njërën dorë të tij (me 
rrotullim dhe pa 
rrotullim në ajër). 
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- “Pas de deux” nga akti I “Zhizel”, të A. Adam, me koreografi të Zh. Korrall, Zh. Perro, M. 
Petipa. 

- Valsi i Maries me Vacllavin nga akti I “Shatërvani i Bahçisarajit”, të B. Asafjev, me 
koreografi të R. Zaharov. 

- Dueti nga akti II i “Fadeta”, i L. Delib, me koreografi të L. Llavrovski. 
- Minueti (i Zhulietës dhe Parisit) nga akti I “Romeo dhe Zhulieta”, i S. Prokofiev, me 

koreografi të L. Llavrovski. 
- Adagio nga “pas de trois”, tabloja I, akti I “Liqeni i Mjelmave”, i P. Çajkovskit, me 

koreografi të M. Petipa dhe L. Ivanov. 
 
 
 

4. VLERËSIMI 
 

Mësuesi i lëndës, për njohjen e drejtpërdrejtë të punës së nxënësit në klasë, ka të drejtë dhe 
kompetencë mbi notën e tij. Mbi bazën e notave mujore dhe provimeve semestrale vendoset nota 
vjetore.  
 
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur interpreton jo korrekt: 

• lëvizjet e ushtrimeve,  
• renditjen e ushtrimeve,  
• realizimin teknikisht dhe artistikisht, 
• shkallën e shpejtësisë së ngadaltë të ekzekutimit. 

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

• ritmikisht lëvizjet e renditura të ushtrimeve,  
• teknikisht dhe me karakterin e duhur,  
• padjezhkat e dhëna, 
• me teknikë të mirë individuale e me nuanca dhe shoqërim muzikor. 

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

• interpreton shumë mirë të gjitha elementet e lartpërmendura. 
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti:    Kërcimtar  
Lënda:        KËRCIM MODERN - KONTEMPORAN 
Klasa:  e 10-të 
Sistemi: 3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
       

1. Synimet e lëndës: 
 
Në përfundim të mësimit të lëndës “Kërcim modern - kontemporan”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të marrë bazat e kërcimit kontemporan.  
• Të mësojë se kërcimi kontemporan është i bazuar pikë së pari në pikëpamjen filozofike të caktuar 

të lëvizjes.  
• Të rrisë aftësinë teknike të lëvizjeve trupore në hapësirë, si horizontalisht, ashtu edhe vertikalisht.  
• Të mësojë kuptimin e dy terminologjive kontraktion-release.  
• Të koordinojë lëvizjet trupore kontraktim- çkontraktim me frymëmarrjen, me ritme të vështira 

muzikore dhe sinkopën.  
• Të kuptojë kombinimin e ndërsjellë të muzikës dhe kërcimit, duke rritur aftësitë interpretuese.  
• Të thellojë aftësinë e punës në grup nëpërmjet një disipline artistike dhe një edukimi të ri 

muzikor, bazuar në ritme të ndryshme kontemporane.  
 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Kërcimi modern”, klasa e 10-të (68 orë) 
 

  Programi i detyrueshëm Elementet Orët 
     
 
Lëvizjet 

• Njohja me lëndën. 
 

• Kontraktim – çkontraktim. 
 

• Roll Down. 
 

• Flat Back I,  II. 
 

• Flat Back in 3. 
 

• Foot Work. 
 

• Elementary Balance. 
 

• Fortification # 1. 
 

• Variacion. 
 

• Provim përfundimtar. 

2 orë 
 

8 orë 
 

10 orë 
 

6 orë 
 

4 orë 
 

8 orë 
 

10 orë 
 

8 orë 
 

10 orë 
 

2 orë 
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Gjithsej:  68 orë 

Klasa e 10-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
Kërkesat: 
 
• Të realizojë teknikisht dhe 

artistikisht lëvizjet. 
• Të realizojë ushtrimet sipas një 

koreografie të caktuar dhe një 
muzike të dhënë. 

• Të performojë me një disiplinë 
të saktë artistike. 

• Të transmetojë emocion 
nëpërmjet nuancave dhe ritmit të 
sinkopës. 

 
Klasë baleti kontemporane 
 

• Ushtrime në mes të 
sallës. 

• Variacione. 
 

 
Klasë baleti 
kontemporane 
 
• Ushtrime në mes të 

sallës. 
• Variacione. 
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti:    Kërcimtar  
Lënda:        KËRCIM MODERN - KONTEMPORAN 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi: 3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 3 orë/javë = 102 orë 
 
 

1. Synimet e lëndës: 
 

Në përfundim të mësimit të lëndës “Kërcim modern -kontemporan”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të thellojë njohuritë mbi zhvillimin e sistemit të kërcimit kontemporan. 
• Të rrisë më tej aftësinë teknike të lëvizjeve trupore në hapësirë, si horizontalisht, ashtu edhe 

vertikalisht. 
• Të kuptojë më mirë akumulimin e energjisë së brendshme. 
• Të kuptojë se ndërlidhja midis frymëmarrjes dhe lëvizjes i jep ngjyrë dhe dinamikë lëvizjes. 
• Të kuptojë kalimin e peshës së trupit nga njëra këmbë në tjetrën.  
• Të mësojë se masa e rritjes së aksenteve kërcyese nuk të çon në rritjen e masave muzikore. 
• Të kuptojë kombinimin e ndërsjellë të muzikës dhe kërcimit duke rritur aftësitë interpretuese.  
• Të thellojë aftësinë e punës në grup nëpërmjet një disipline artistike dhe një edukimi të ri 

muzikor, bazuar në ritme të ndryshme kontemporane.  
 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Kërcimi modern - kontemporan”, klasa 11-të (102 orë)  
 
 
  Programi i detyrueshëm Elementet Orët 
     
  
 
 
Lëvizjet 

• Përgatitja e muskulaturës. 
 

• Laterals. 
 

• Release swings. 
 

• Fortification # 2. 
 

• Fortification # 3. 
 

• Coccyx Balance. 
 

• Variacion diagonal. 
 

• Isolations. 
 

• Foot work (Variacion). 

4 orë 
 

10 orë 
 

10 orë 
 

8 orë 
 

8 orë 
 

10 orë 
 

10 orë 
 

10 orë 
 

10 orë 
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• Fortification # 4. 

 
• Kompozim ( grup). 

 
• Provim përfundimtar. 

 
10 orë 

 
10 orë 

 
2 orë 

Gjithsej:  102 orë 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa e 11-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
Kërkesat: 
 
• Të realizojë teknikisht dhe 

artistikisht lëvizjet. 
• Të realizojë ushtrimet sipas një 

koreografie të caktuar dhe një 
muzike të dhënë. 

• Të performojë me një disiplinë të 
saktë artistike. 

• Të transmetojë emocion 
nëpërmjet nuancave dhe ritmit 
energjik. 

 
Klasë baleti kontemporane 
 

• Ushtrime në mes të 
sallës. 

• Variacione. 
 

 
Klasë baleti 
kontemporane 
 
• Ushtrime në mes të  

sallës. 
• Variacione. 
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti:    Kërcimtar  
Lënda:        KËRCIM MODERN - KONTEMPORAN 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi: 3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1.  Synimet e lëndës 
 
Në përfundim të mësimit të lëndës “Kërcim modern - kontemporan”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të rrisë më tej aftësinë teknike të lëvizjeve trupore në hapësirë, si horizontalisht, ashtu edhe 
vertikalisht. 

• Të thellojë njohuritë mbi zhvillimin e sistemit të kërcimit kontemporan. 
• Të zotërojë mirë akumulimin e energjisë së brendshme. 
• Të kuptojë se ndërlidhja midis frymëmarrjes dhe lëvizjes i jep ngjyrë dhe dinamikë lëvizjes. 
• Të mësojë se masa e rritjes së aksenteve kërcyese nuk të çon në rritjen e masave muzikore. 
• Të kuptojë kombinimin e ndërsjellë të muzikës dhe kërcimit duke rritur aftësitë interpretuese.  
• Të thellojë aftësinë e punës në grup nëpërmjet një disipline artistike dhe një edukimi të ri 

muzikor, bazuar në ritme të ndryshme kontemporane.  
 

 
2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Kërcimi modern - kontemporan”, klasa e 12-të (68 orë)  

 
 
  Programi i detyrueshëm Elementet Orët 
     
  
 
 
 
Lëvizjet 

 
• Përgatitja e muskulaturës. 

 
• Parallel Leg Swings. 

 
• Deep Lunges. 

 
• Fortification. 

 
• Torso Language. 

 
• Primitive sonat. 

 
• Variacion. 

 
• Kompozim (grup). 

 
• Provim përfundimtar. 

 
4 orë 

 
10 orë 

 
10 orë 

 
10 orë 

 
10 orë 

 
10 orë 

 
4 orë 

 
8 orë 

 
2 orë 
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Gjithsej:    68 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. UDHËZIME PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 

Nëpërmjet këtij programi, nxënës/i,-ja drejtohet drejt një disipline të re, të pavarur nga baleti 
klasik, dhe njëkohësisht disiplinë ndihmëse kryesore e teknikës klasike. Baleti kontemporan u jep 
nxënësve nëpërmjet teknikave të tij një lëvizje të gjerë emocionalisht dhe teknikisht. Për arritjen e nivelit 
sa më optimal, nxënësi duhet të nxitet në sistematikën e tij në mënyrë rigoroze. Puna e mësuesit duhet të 
jetë shumë kërkuese dhe e njëtrajtshme. Vëzhgimi psikologjik dhe emocional i nxënësit përbën një nga 
detyrat me të vështira të mësuesit. Puna për të rritur administrimin psikoemocional duhet të bëhet gjatë 
gjithë vitit, që të kemi rezultate sa më të larta. Administrimi i orës së mësimit me intensitet dhe etapa të 
përcaktuara qartë do të rrisin shkallën e të nxënit e rendimentin e orës së mësimit. Ndërthurja e kërkesave 
teknike me ato artistike do ta bëjë orën e mësimit të pëlqyeshme për nxënësin. Puna e diferencuar mbi 
bazën e mundësive fizike e intelektuale të çdo nxënësi do të zhvillojë në mënyrë të drejtë e më të shpejtë 
nivelin e klasës. Mbi bazën e ecurisë së programit, mësuesi mund të avancojë në kërkesat e tij lidhur me 
programin, në individë që e përvetësojnë atë më shpejt. Kjo lëndë zhvillohet në grupe vajza dhe djem me 
shoqërim muzikor në Cd.  

Për realizimin e këtij programi, mësuesi mbështetet në teknikat bashkëkohore të kërcimit. 
Ushtrimet ose lëvizjet duhet t’i përgjigjen programit tematik. Ora e mësimit duhet ketë kërkesat bazë, si: 

 
• përpikmëria në orar, 
• përpikmëria në uniformë,  
• organizim mbi bazën e logjikës muzikore e teknike,  
• renditje dhe organizim sipas një koreografie, 

Klasa e 12-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
Kërkesat: 
 
• Të realizojë teknikisht dhe 

artistikisht lëvizjet. 
• Të realizojë ushtrimet sipas një 

koreografie të caktuar dhe një 
muzike të dhënë. 

• Të performojë me një disiplinë të 
saktë artistike. 

• Të transmetojë emocion nëpërmjet 
nuancave dhe ritmit energjik. 

 
Klasë baleti kontemporane 
 

Nuk ka detyrim 
semestral. 

 
Klasë baleti 
kontemporane 
 
• Ushtrime në mes të 

sallës. 
• Variacione. 
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• interpretim me ndjenjë. 
 
Këto përbëjnë elementet kryesore të suksesit. 

 
 

4. VLERËSIMI 
 

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

• Dallon shumë mirë pikat kryesore të baletit kontemporan dhe arrin t’i ekzekutojë ato me përpikëri 
dhe nivel të lartë teknik .  

• Përcakton saktë: kohën, hapësirën, dinamikën, forcën dhe ritmin, duke i lidhur ato në bazë të 
filozofisë së lëvizjes. 

• Shpjegon qartë dhe natyrshëm historinë e lindjes dhe zhvillimit të baletit kontemporan .  
• Shpreh qartë dhe natyrshëm shijet artistike nëpërmjet improvizimeve individuale, energjisë së 

brendshme dhe interpretimit. 
• Vlerëson duke mbajtur një qëndrim të drejtë ndaj punës në grup dhe ndërveprimit lëvizje-muzikë. 

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

• Dallon mirë dhe arrin të ekzekutojë saktë pikat kryesore të baletit kontemporan 
• Përcakton funksionin e baletit kontemporan në formimin profesional, teknikën bazë dhe 

historikun e zhvillimit të kësaj disipline. 
• Shpjegon ndërlidhjen midis frymëmarrjes dhe lëvizjes, hapësirën trupore dhe ekuilibrin e 

brendshëm në kërcim.  
• Shpreh shijet artistike nëpërmjet aftësive të improvizimit. 
• Vlerëson duke mbajtur një qëndrim ndaj veprave muzikore sipas periudhave historike muzikore. 

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

• Arrin me vështirësi të përvetësojë teknikën bazë të baletit kontemporan dhe, si rrjedhojë, nuk jep 
rezultat të lartë profesional. 

• Arrin të zbatojë me vështirësi ndërveprimin muzikë-lëvizje. 
• Përshkruan me ndihmën e mësuesit aftësitë teknike të lëvizjeve trupore. 
• Flet në vija të përgjithshme për historinë e lindjes dhe zhvillimit të baletit kontemporan. 
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti: Kërcimtar 
Lënda:        REPERTOR SKENIK 
Klasat:  10 deri 12 
Sistemi:        3-vjeçar 
Kohëzgjatja:   34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1. Synimet e lëndës: 
 

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

• Të njihet me rëndësinë që ka kjo lëndë në formimin e kulturës artistike profesionale të një 
kërcimtari. 

• Të thellohet në njohjen analitike të repertorit skenik koreografik. 
• Të thellohet në njohjen praktike-teorike dhe pamore. 
• Të formohet në kohë përmes njohjes së drejtpërdrejtë të repertorit skenik koreografik. 
• Të përvetësojë vështirësitë teknike të një vepre koreografike. 
• Të thellohet në studimin e repertorit skenik, duke kuptuar që leksioni i teknikës barazohet me një 

leksion të gramatikës dhe sintaksës, i cili prezanton momentin e “leximit”, pra të thellimit 
drejtpërdrejt të tekstit origjinal. 

• Të njihet me strukturën e baletit. 
• Të interpretojë forma të ndryshme të kërcimit nga baletet klasike. 
• Të kuptojë dhe të transmetojë gjendjet e ndryshme emocionale në format e kërcimit të një baleti 

klasik. 
 
Përmbajtjet tematike të lëndës “Repertori skenik”, klasa e 10-të (68 orë)  
 

Programi i detyrueshëm Repertori koreografik Orët 
Forma të ndryshme 
të kërcimit 
nga baletet klasike 
 

• Shopen -  Silfida - Fokin 1907, Valsi i 
Sylfidës.  
- Kërcimi i vajzave në grupin e parë  

- Kërcimi i vajzave në grupin e dytë 
  

- Koda   

- Lidhja e skenës. 
 
 
 
• Çajkovski - Arrëthyesi – Ivanov – 1892, nga 

akti i dytë, Grand Pas De Deux  
     
  

 
 

4 orë 
 

4 orë 
 
 

2 orë 
 

4 orë 
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- Variacioni i vajzës.  

- Variacioni i djalit. 

- Përsëritje e variacioneve. 

- Koda.   

- Përsëritja e dy tablove. 

• Adolf Adam - Zhizele i Corralli – Pierrot – 
1841 nga akti i parë, Vals nga tabloja e parë 
dhe Pas De Deux + Variacioni i fshatarit. 

 
- Tablo nga akti i parë.  

- Variacioni i vajzës.  

- Variacioni i djalit.  

- Koda.  

- Lidhja e tablosë.    

- Përsëritja e tablosë së Zhizelit.  
 
 
 
• Asasiev - Flakët e Parisit – Vaionen – 

1932. Variacioni i vajzës + variacioni i 
djalit. 

  
- Variacioni i vajzës  

- Variacioni i djalit   

-  Lidhja e variacioneve. 

4 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 
 
 
 

2 orë 
 

4 orë 
 

4 orë 
 

2 orë 
 

4 orë 
 

4 orë 
 
 
 
 
 
 
 

3 orë 
 

3 orë 
 

6 orë 
 

Gjithsej:  68 orë 
 
 

Klasa e 10-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
Nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të realizojë teknikisht dhe 
artistikisht format e kërcimit 
të përcaktuara të repertorit 
skenik. 

• Të paraqesë material të  

 
 

• Shopen -  Silfida  
       Valsi i Sylphidës  
  

• Çajkovski- 
Arrëthyesi – nga 

 
 

• Adam -Zhizel    
Vals nga tabloja e 
parë. 

 
• Adam -Zhizel nga 
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arrirë për t’u debutuar në 
skenë. 

• Të jetë i sinkronizuar me 
muzikën. 

• Të punojë me  mizanskenat. 
• Të arrijë teknikisht dhe 

artistikisht variacionet. 
• Të arrijë teknikisht dhe 

artistikisht tablonë, që të 
mund ta interpretojë në 
aktivitete të ndryshme 
artistike. 

 

akti i dytë Grand 
Pas De Deux –  
variacioni i vajzës, 
variacioni djalit.  

akti i parë. Pas De 
Deux  + Variacioni 
i fshatarit. 

• Asasiev - Flakët e 
Parisit – 

     variacioni i vajzës,  
      variacioni i djalit.       
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti: Kërcimtar 
Lënda:        REPERTOR SKENIK 
Klasa:  e 11-të 
Sistemi:        3-vjeçar 
Kohëzgjatja:  34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1. Synimet e lëndës: 
 

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

• Të thellohet në zbërthimin dhe analizimin e drejtpërdrejtë të koreografisë origjinale. 
• Të thellohet në njohjen analitike të repertorit skenik koreografik. 
• Të thellohet në njohjen praktike-teorike dhe vizuale të një koreografie të caktuar. 
• Të formohet përmes njohjes së drejtpërdrejtë të repertorit skenik koreografik. 
• Të përvetësojë vështirësitë teknike të një vepre koreografike. 
• Të kuptojë gjendjet e ndryshme emocionale në format e baletit klasik. 
• Të thellohet në rëndësinë e teknikës dhe të disiplinës artistike. 
• Të kuptojë rëndësinë e shoqërimit muzikor për të interpretuar me saktësi dhe  

muzikalitet. 
 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Repertori skenik”, klasa e 11-të (68 orë)  
 

Programi i detyrueshëm Repertori koreografik Orët 
 
 
 
 
 
Forma të ndryshme 
të kërcimit 
nga baletet klasike 
 

• Minkus –Paquita - Deldevez – Petipa 
1846/47 – Mazilier (version Petipa 
1847; 1881) nga akti i parë: 

  
- Pas de trois  

- Variacioni i parë (vajzës) 

- Variacioni i dytë (djalë)  

- Variacioni i tretë (vajzë)  

- Koda 

- Lidhja e Pas de trios. 

 

 

• Adam –Korsari- Mazilier 1856/99 –– 

 
 
 
 

4 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

      
 
      
 



 78 

AA.VV. – Petipa – Drigo – Pugni – 
Minkus (version 1899) nga akti i parë:  

     
- Hyrja      
 
- Pazari (kërcimi i djemve)    

- Kërcim masiv  

- Variacioni i djalit  

- Koda.  

 

• Pas de trois (Skllavet e haremit) 

- Variacioni i parë (vajzë) 

- Variacioni i dytë (vajzë) 

- Variacioni i tretë (vajzë)  

- Koda  

- Lidhja e Pas de trios.  

 

 

• Minkus -Don Kishoti - Petipa 1869, 
nga akti i tretë 

Skena e dasmës:  
- Variacioni i shoqeve  
     
- Variacioni i shokëve (pjesa 

masive) 
 

- Pjesë masive  
 

- Variacioni i Basilios 
 

- Koda  
 

- Lidhja e skenës.  
 
 
 
Variacioni i Kitrit  
 

 
 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

4 orë 
2 orë 

 
2 orë 

 
 
 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

4 orë 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

 
 
 
 

2 orë 
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- Variacioni i Basilios 
  
- Koda  
 
- Lidhja e skenës.  

 
 
• Çajkovski -Bukuroshja e fjetur - nga 

akti parë, Adagio e Aurorës me 5 
(pesë) kavalierët. 

 
- Adagio e Aurorës me kavalierin e 

parë  

- Adagio e Aurorës me kavalierin e 
dytë  

- Adagio e Aurorës me kavalierin e 
tretë  

- Rose Adagio, adagio e Aurorës me 
4 (katër) kavalierët 

- Adagio e Aurorës me kavalierin e 
pestë. 

 
2 orë 

 
2 orë 

 
 
 
 

 
 
 

2 orë 
 
 

2 orë 
 
 

2 orë 
 
 

2 orë 
 

4 orë 
 

Gjithsej:  68 orë 
 

Klasa e 11-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
Nxënës/i,-ja duhet: 

• Të realizojë teknikisht dhe 
artistikisht format e kërcimit 
të përcaktuara të repertorit 
skenik. 

• Të paraqesë material të  
arrirë për t’u debutuar në 
skenë. 

• Të jetë i sinkronizuar me 
muzikën. 

• Të punojë me  mizanskenat. 
• Të arrijë teknikisht dhe 

artistikisht variacionet. 
• Të arrijë teknikisht dhe 

artistikisht tablonë, që të 
mund të interpretojë në 
aktivitete të ndryshme 
artistike. 
 

 
• Minkus –Paquita -

nga akti i parë - 
Pas de trois. 

• Adam – Korsari -  
nga akti i parë      
Pazari (kërcimi i 
djemve)  Pas de 
trois (Skllavet e 
haremit).  

 
• Minkus - Don 

Kishoti - nga akti i 
tretë. 

      Skena e dasmës 
• Adam -Zhizel nga 

akti i parë Pas De 
Deux  

• Asasiev - Flakët e 
Parisit – 

     variacioni i vajzës,  
      variacioni i djalit.       
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Dega:   KOREOGRAFI 
Specialiteti: Kërcimtar 
Lënda:        REPERTOR SKENIK 
Klasa:  e 12-të 
Sistemi:        3-vjeçar 
Kohëzgjatja:   34 javë x 2 orë/javë = 68 orë 
 

1. Synimet e lëndës: 
 

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

• Të thellohet në zbërthimin dhe analizimin e drejtpërdrejtë të koreografisë origjinale. 
• Të thellohet në njohjen analitike të repertorit skenik koreografik. 
• Të thellohet në njohjen praktike-teorike dhe vizuale të një koreografie të caktuar. 
• Të formohet përmes njohjes së drejtpërdrejtë të repertorit skenik koreografik. 
• Të përvetësojë vështirësitë teknike të një vepre koreografike. 
• Të kuptojë gjendjet e ndryshme emocionale në format e baletit klasik. 
• Të thellohet në rëndësinë e teknikës dhe të disiplinës artistike. 
• Të kuptojë rëndësinë e shoqërimit muzikor për të interpretuar me saktësi dhe  

muzikalitet. 
 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Repertori skenik”, klasa e 12-të ( 68 orë)  
 
Programi i detyrueshëm Repertori koreografik   Orët 
 
Forma të ndryshme 
të kërcimit 
nga baletet klasike 

 

Minkus -  Bajadere - Petipa – 1877, nga akti i dytë  
 

• Pas de qatre (vajza)  
 
- Variacioni i parë  

- Variacioni i dytë   

- Variacioni i tretë  

- Variacioni i katërt 

- Koda.   

 

• Valle me Tambura (djem) 

- Hyrja e valles  

- Pjesa solistike  

  
 
   2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
   
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
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- Koda.   
2 orë 

    
 Çajkovski - Liqeni i Mjelmave – Petipa –1895, nga akti i 

parë. 
• Pas de Trois   
- Variacioni i parë  

- Variacioni i dytë  

- Variacioni i tretë  

- Koda.   

        

• Valsi i princit me 6 princeshat                 

- Lidhja e valsit.    

  
   4 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
 

2 orë 
4 orë 

 
 

6 orë 
 

6 orë 

 Glazunov - Raymonda – Petipa – 1898 
 

• Grand pas Classique  
 

- Pjesët sofistike. 

   6 orë 
 

8 orë 
 

8 orë 

Gjithsej:   68 orë 
 
 

Klasa e 12-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
Nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të realizojë teknikisht dhe 
artistikisht format e 
kërcimit të përcaktuara të 
repertorit skenik. 

• Të paraqesë material të  
arrirë për t’u debutuar në 
skenë. 

• Të jetë i sinkronizuar me 
muzikën. 

• Të punojë me 
mizanskenat. 

• Të arrijë teknikisht dhe 
artistikisht variacionet. 

• Të arrijë teknikisht dhe 
artistikisht tablonë, që të 
mund të interpretojë në 

 
 

 
Nuk ka detyrim 
semestral 

 
 

• Minkus -  Bajadere - nga 
akti i dytë  
Pas de quatre (vajza).  
Valle me 
Tambura(djem). 

• Çajkovski - Liqeni i 
Mjelmave –nga akti i 
parë 
Pas de Trois Valsi i 
princit me 6 princeshat.  

• Glazunov - Raymonda  
Grand pas Classique.  
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3. UDHËZIME PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 

 
Përmes këtij programi fillon njohja e nxënësit me format e kërcimit të baleteve klasike. Vëmendje 

e veçantë duhet t’i kushtohet anës teknike dhe artistike të mësimit. Për arritjen e nivelit sa më optimal, 
nxënës/i,-ja duhet të nxitet në sistematikën e tij/saj në mënyrë rigoroze.  

Puna e mësuesit duhet të jetë shumë kërkuese dhe e njëtrajtshme. Vëzhgimi psikologjik dhe 
emocional i nxënësit përbën një nga detyrat më të vështira të mësuesit. Puna për të rritur administrimin 
psikoemocional duhet të bëhet gjatë gjithë vitit, që të kemi rezultate sa më të larta. Administrimi i 
mësimit me intensitet dhe etapa të përcaktuara qartë do të rrisin shkallën e të nxënit dhe rendimentin e 
orës së mësimit. Ndërthurja e kërkesave teknike me ato artistike do të bëjë orën e mësimit të pëlqyeshme 
për nxënësin Puna e diferencuar, mbi bazën e mundësive fizike e intelektuale të çdo nxënësi, do të 
zhvillojë në mënyrë të drejtë e më të shpejtë nivelin e klasës. Mbi bazën e ecurisë së programit, mësues/i,-
ja mund të avancojë në kërkesat e tij/saj lidhur me programin, në individë që e përvetësojnë atë më shpejt.  

Ushtrimet ose lëvizjet duhet t’i përgjigjen programit tematik. Ora e mësimit duhet ketë kërkesat 
bazë, si:  

• Përpikëria në orar, 
• Përpikëria në uniformë,  
• Organizimi mbi bazën e logjikës muzikore e teknike,  
• Renditja dhe organizimi sipas një koreografie, 
• Interpretimi me ndjenjë.  
Të gjitha këto përbëjnë elementet kryesore të suksesit. 
Studimi i repertorit skenik prezanton momentin e “leximit”, domethënë:  
• Zbërthimin dhe analizimin e drejtpërdrejtë të koreografisë origjinale, 
• Njohjen praktike, vizuale, teknike të koreografisë. 

 
Njohja e repertorit skenik për një kërcimtar duhet të jetë njohje praktike, vizuale e mësuar nga 

nxënësi, dhe jo vetëm njohje teorike.  
Shënim
 

. Klasa punon e ndarë në dy grupe dhe e shoqëruar me piano. 

4. VLERËSIMI 
Mësuesi i lëndës, për njohjen të drejtpërdrejtë të punës së nxënësit në klasë, ka të drejtë dhe 

kompetencë mbi notën e tij. Mbi bazën e notave mujore dhe provimeve semestrale, vendoset nota 
semestrale.  
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kur interpreton jo korrekt: 

• format e dhëna,  
• renditjen e lëvizjeve,  
• shkallën e ekzekutimit (ngadalë dhe me disa gabime). 

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

• renditjen e lëvizjeve,  
• dhe ndjek temporitmin e klasës,  
• dhe ka teknikë të mirë individuale. 

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

• interpreton shumë mirë në të gjitha elementet e mësipërme. 

aktivitete të ndryshme 
artistike. 
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Dega:    KOREOGRAFI  
Specialiteti:   Kërcimtar 
Lënda:   MJESHTËRI E KËRCIMIT KLASIK 
Klasa:   10   
Sistemi   3-vjeçar  
Kohëzgjatja:   34 javë x 10 orë/javë = 340 orë 

 
1. Synimet e lëndës: 

 
Në përfundim të mësimit të lëndës “Mjeshtëri e kërcimit klasik”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të njohë të gjitha elementet e reja si në 2 tour-a në poza të mëdha dhe të krijojë sigurinë për t’i 
marrë ato në mënyra të ndryshme. 

• Të njohë kombinacionet e rrotullimeve në pullupals dhe në puante në vend dhe me zhvendosje 
(me përfundimin 2 tour-a në pozat e mëdha ose pirouettes). 

• Të kuptojë adagio si një formë kërcyese që mban në vetvete mendimin muzikor të shkrirë me 
plastikë të gjerë e teknikë artistike.  

• Të kuptojë në adagio formën ku trupi përkulet para, anash, mbrapa mbas 2 tours me poza të 
mëdha ose në mbyllje grand fouette en tournant. 

• Të thellohet në rëndësinë e teknikës dhe të disiplinës artistike. 
• Të thellohet në rëndësinë e hedhjeve të mëdha. 
• Të kuptojë zanozkit si një lëvizje të rëndësishme. 
• Të interpretojë me ndjeshmëri dhe korrektësi klasën e baletit. 
• Të krijojë pavarësi në ushtrime dhe të njohë gjithë materialin vjetor. 
• Të kuptojë rëndësinë e shoqërimit muzikor për të interpretuar me saktësi dhe muzikalitet. 

 
 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Mjeshtëri e kërcimit klasik”, klasa e 10-të (340 orë) 
 
Programi i detyrueshëm Elemente Orët 

 
 

 
Ushtrime në levë 
 

Round de jambe en l’air en dehors dhe en de dans 
në 900 me përfundimin në pozë në pollupals (1 deri 
në 2 rounde).  

 
4 orë 
 

Battement developpes me demi-rond të shpejtë en 
dehors dhe en dedans ose anasjelltas. 
 

4 orë 
 

Port de bras në të gjitha pozat në 900.   4 orë 
 

Grand battement jete’ me kthesë fouette en dehors 
dhe en dedans në ½ e rrethit. 
 

4 orë 
 

Flic-flac në 900. 4 orë 
 

Dy pirouette en dehors dhe en dedans me 
përfundimin në pozat në 900 (1-2 pirouette). 

4 orë 
 

Pirouette en dehors dhe en dedans me përfundimin 6 orë 
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në pozat në 900 (1-2 pirouette).  
Tour tire-bouchon en dehors dhe en dedans fillohet 
nga poza 900 dhe përfundon në pozë të madhe. 

6 orë 
 

 
 
Ushtrime në  mesin e sallës 

Rond de jambe en l’air en dehors dhe en dedans. 
  

a) En tournant në majë të gishtave. 
b) 900 në majë të gishtave dhe me 

përfundimin në poza të mëdha. 

6 orë 
 

Flic-flac en tournant en dehors dhe en dedans nga 
poza në pozë në 450-900. 

6 orë 
 

Thyerje dhe ngritje të trupit në arabesque I. 6 orë 
 

Grand temp releve en tournant en dehors dhe en 
dedans ne ¼ e ½ dhe në rreth të plotë.   

6 orë 
 

Grand battement jete’.   
a) Në majë të gishtave (pollupalc) 
b) Me developpes në majë të gishtave 

(pollupalc) 
c) Balances a la seconde në majë të 

gishtave 

6 orë 
 

Grand fouette en face para dhe mbrapa.   6 orë 
 

Grand fouette en tournant en dedans në arabesque 
III dhe en dehors në pozat croisee përpara. 

6 orë 
 

Temp lie në 900 me tour tire-bouchon en dehors dhe 
en dedans. 

6 orë 
 

Renverse me croise en dehors dhe en dedans. 6 orë 
 

Pirouettes en dehors dhe en dedans në të gjitha 
pozicionet me përfundimin në poza të mëdha. 

6 orë 
 

Pirouettes en dehors dhe en dedans fillohet nga 
pozat në 450 dhe 900 dhe mbyllet në pozicionin IV 
ose V 1-2 pirouettes. 

6 orë 
 

Dy pirouettes en dehors dhe en dedans dhe tours 
tire-bouchon (1-2 tours) me grand plie në 
pozicionin I dhe V (klasë djemsh). 

6 orë 
 

Tours fouettes (8-16 herë). 6 orë 
 

Dy tours en dehors dhe en dedans në të gjitha pozat 
e mëdha pozicionet në IV dhe në II. 

6 orë 
 

Tours en dehors dhe en dedans në të gjitha pozat e 
mëdha me shembuj, si: pas tombe, hap pique, pas 
echappe në pozicione II (klasë djemsh). 

6 orë 
 

Tours en dehors dhe en dedans në pozat e mëdha 
me plie-releve (radhazi 2-4 herë). 

6 orë 
 

Grands pirouettes ala seconde en dehors 4-8 (klasë 
djemsh).  

6 orë 
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Grand pirouettes en dehors dhe en dedans në 
arabesque I dhe III me pac-kop-petit-temp-soute.  

6 orë 
 

Preparation per tour en dehors dhe en dedans në 
pozat e mëdha me grand plie dhe vazhdon tourlent 
(klasë djemsh). 

6 orë 
 

Chaines 6-8 herë me temp të shpejtë dhe rrotullime. 6 orë 
 

 
 
 
 
Hedhje (allegro saute) 

Pas jete fondy.  4 orë 
Pas brize dessus-dessous. 4 orë 
Pas ballote në 900. 4 orë 
Sissonne fermee battu (për djem).  4 orë 
Sissonne ouverte battu (për djem). 4 orë 
Pas gargouillade (për vajza).  6 orë 
Pas saubresau (suberso). 6 orë 
Pas echappe me endtrecat-siks në pozicionin II.  6 orë 
Entrecha-Siks.  6 orë 
Grand pas assemble battu.  6 orë 
Grand pas assemble en tournant me zhvendosje 
anash dhe në diagonal me të gjithë shembujt. 

6 orë 

Grand sissonne ouverte en tournant në ½ e kthesës 
en dehors dhe en dedans me  
zhvendosje në të gjitha pozat në 900.  

6 orë 

Sissonne ouverte pas developpe en tournant en de 
hours dhe en dedans në të gjitha pozat në 450. 

6 orë 

Sissonne tombee en tournant en dehors dhe en 
dedans  
Temps lie sauté en tournant en dehors dhe en 
dedans. 

6 orë 

Grand pas jete në të gjitha pozat dhe në të gjitha 
drejtimet. 

6 orë 

Grand jete’ pas de chat. 6 orë 
Pas jete passé në 900 përpara dhe mbrapa në të 
gjitha drejtimet (passé de poisson). 

6 orë 

Grand foutte saute en face nga poza në pozë. 6 orë 
Petit pas jete en tournant në ½ e kthesës me 
zhvendosje.  

6 orë 

Grand pas jete en tournant nga croise në croise me 
shembuj në sisonne tombe mbrapa, coupe për djem. 

6 orë 

Pas jete entrelace (jete pirikitnoi) në giagonal e 
face fillohet me hap-coupe dhe pas chasse. 

6 orë 

Tours en l’air me kalimin e këmbës mbrapa nën gju 
me përfundimin në pozicionin V. 
en face dhe croisse (për djem).   

6 orë 

Sissonne simple en tournant en dehors dhe en 
dedans (klasë djemsh). Ky ushtrim bëhet dhe 
mbrapsht 2 herë. 

6 orë 
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Ushtrimet në puante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Double rond de jambe en l’air en dehors dhe en 
dedans. 

4 orë 

Grand fouette en efface përpara dhe mbrapa.  4 orë 
Releve në diagonal mbi një këmbë dhe në të gjitha 

pozat 450-900:  
a)  me spostim mbrapa,  
b) en dehors- en dedans në ¼ dhe ½ e rrethit. 

4 orë 

Grand fouette me coupe duke kaluar në aqiquette, 
efface, arabesque I-II.  

4 orë 

Grand battement jete’ në të gjitha drejtimet dhe 
pozat.  

4 orë 
 
 
 

Pirouettes en dehors- en dedans në pozicionin IV-V 
me zhvendosje para dhe nëpër diagonal. 

4 orë 

Tour en dedans në pozat e mëdha si a la seconde 
attitude arabesque tirre-bouchon me  

shembuj hap-coupe (piqoue), pas tombe në 
pozicionin IV.  

4 orë 

Chaines. 4 orë 
Pas enboites en tournant me zhvendosje në 

diagonal. 
4 orë 

Tours fouettes 8-16 herë. 4 orë 

Hedhje në puante Temps sote në pozën attitude croisee dhe efface në 
450 me zhvendosje. 

4 orë 

Gjithsej:   340 orë 
 

 
 
 
 
 

Klasa e 10-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
Kërkesat: 
 
• Të realizojë teknikisht dhe 

artistikisht lëvizjet. 
• Të realizojë ushtrimet sipas një 

teknike të caktuar dhe një muzike 
të dhënë. 

• Të performojë me një disiplinë të 
saktë artistike. 

• Të transmetojë emocion nëpërmjet 
nuancave dhe teknikës së ushtrimit. 

 
Klasë baleti 
 
• Ushtrime në levë. 
• Ushtrime në mes salle. 
• Hedhje (allegro suete). 
• Puante. 
 

 
Klasë baleti 
 
• Ushtrime në levë. 
• Ushtrime në mes salle. 
• Hedhje (allegro suete). 
• Puante. 
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Dega:    KOREOGRAFI  
Specialiteti:   Kërcimtar 
Lënda:   MJESHTËRI E KËRCIMIT KLASIK 
Klasa:   11 
Sistemi   3-vjeçar  
Kohëzgjatja:   34 javë x 10 orë/javë = 340 orë 

 
1. Synimet e lëndës: 

 
Në përfundim të mësimit të lëndës “Mjeshtëri e kërcimit klasik”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të njohë format e ndërlikuara të adagios me mbarimin në hedhje të madhe. 
• Të njohë interpretimin e teknikës së rrotullimeve, turat e mëdha dhe piruetat në rreth. 
• Të kuptojë rëndësinë e zanoskeve en tournant dhe hedhjeve të mëdha në kombinacionet e 

ndryshme. 
• Të kuptojë hedhjet në puante me pamje drejt dhe diagonale dhe entournant. 
• Të kuptojë që kombinacionet mbi hedhje mbajnë suspacion dhe ngjyra ekzekutimi. 
• Të thellohet në rëndësinë e hedhjeve të mëdha. 
• Të thellohet në rëndësinë e teknikës dhe disiplinës artistike. 
• Të interpretojë me ndjeshmëri dhe korrektësi klasën e baletit. 

 
 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Mjeshtëri e kërcimit klasik”, klasa e 11-të (340 orë) 
 
Programi i detyrueshëm Elemente Orët 

 
 
Ushtrime në levë 
 

Grand battement jete’ me demi-rond dhe grand-
rond de jambe en dehors dhe en dedans.  

 
4 orë 

Tour fouette në 900 nga poza në pozë (en tournant, 
en dedans, arabesque I).   

4 orë 
 

Dy pirouettes en dehours dhe en dedans, fillohet 
nga poza e madhe dhe mbyllet po në pozë të 
madhe. 

4 orë 
 

 
 
Ushtrime në  mesin e sallës 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por de bras në pozat 900. 4 orë 

Grand fouette en tournant en dedans në pozën 
arabesque I në pozën en dehors en face përpara. 
   

4 orë 

Renverse ne croisse en dehors dhe en dedans. 
 

4 orë 

Dy pirouettes en dehors dhe en dedans me pas 
assemble, pas echape pozicioni IV-II. 
 

4 orë 

Pirouettes en dehors dhe en dedans nga poza në 
pozë në 450-900. 

4 orë 

Tours en dehors dhe en dedans në pozat e mëdha 
me temps releve.   

4 orë 

Dy tours en dehors dhe en dedans në pozat e mëdha 4 orë 
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në të gjitha drejtimet.   
Kalimi nga tours en dehors dhe en dedans në pozat 
e mëdha në pirouettes en dehors dhe en dedans 
përmes plie-releve.  

4 orë 

Tours en dehors dhe en dedans në pozat e mëdha 
me grand plie (klase djemsh).  

4 orë 

Grands pirouettes a la seconde en dehors (për djem 
8-16 herë). 

4 orë 

Quatres pirouettes me port de brass i gjashti.  4 orë 
Grand fouette en tournant en dehors dhe en dedans 
në attitude croisse (italiane IV). 

4 orë 

 
 
Hedhje (allegro saute) 

Sissonne fermee battue në të gjitha drejtimet dhe 
pozat. 

4 orë 
 

Sissonne ouverte battue 450 në të gjitha drejtimet 
dhe pozat. 

6 orë 

Grande sissonne reverse en dehors dhe en dedans. 6 orë 
Grande sissonne ouverte pas developpe en tournant 
en dehors dhe en dedans me  
përfundimin në të gjitha pozat. 

6 orë 

Grande sissonne ouverte pas developpe en tournant 
en tournant me zhvendosje nga të gjitha pozat. 

6 orë 

Grand temps lie soute en tournant en dehors dhe en 
dedans.    

6 orë 

Rond de jambe en l’air në 900 en dehors dhe en 
dedans. 

6 orë 

Grand pas jete’ passé me hedhjen e këmbës anash 
dhe përfundimin në pozën croise dhe efface përpara 
dhe mbrapa. 

6 orë 

Grand pas jete’ në pozat arabesque I dhe II me 
zhvendosje nëpër rreth me të gjithë shembujt.  

6 orë 

Grand pas jete’ reverse en dehors dhe en dedans. 6 orë 
Pas de ciseaux. 6 orë 
Pas de ballote.  6 orë 
Grand pas de basque. 6 orë 
Pas cabriole ferme në të gjitha drejtimet dhe pozat.
  

6 orë 

Grand fouette saute en efface. 6 orë 
Grand fouette saute en tournant en dedans në 
arabesque I, II, IV dhe me zhvendosje nëpër 
diagonal.   

6 orë 

Grand cabriole përpara dhe mbrapa në të gjitha 
pozat me shembuj: hap coupe,pas glisade, sissonne 
tombe, pas chasse. 

6 orë 

Saut de basques anash dhe në diagonal me 
shembujt: hap coupe, pas chasse.  

6 orë 

Grand pas jete’ en tournant nga croise në croise 
(me shembujt 1) sissonne, 2) tombe coupe mbrapa.

6 orë 
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Grand pas jete’ en tournant me attitude efface me 
shembujt: sissonne tombe coupe. 

6 orë 

Pas jete’ pas terre dhe pas jete’ en l’air en tournant 
në arabesque të parë nëpër diagonal. 

6 orë 

Sissonne tombe me efface nëpër diagonal radhazi 
(për vajza blincik). 

6 orë 

 
 
Klasë djemsh 

 
 

Pas brise përpara dhe mbrapa en tournant në ¼ e 
kthesës. 

6 orë 

Petit pas jete’ battu en tournant nëpër ½ e kthesës 
me zhvendosje anash dhe në diagonal.  

6 orë 

Pas echapee me entrecat-siks në pozicionin V dhe 
II.  

6 orë 

Grand pas assemble battu en tournant. 6 orë 
Grand pas assemble entrecat-six de-vole. 6 orë 
Grand sissonne soubresau. 6 orë 
Pas cabriole radhazi me zhvendosje nëpër diagonal 
në pozën arabesque I (4-8 herë). 
Grand fouette cabriole me pozat arabesque I dhe II 
face mbrapa në arabesque III, IV me zhvendosje në 
diagonal.  

6 orë 

Grand pas jete’ en tournant radhazi nëpër diagonal 
dhe nëpër rreth.   

6 orë 

Dy tours en l’air me përfundimin në pozicionin e 
dëshiruar. 

6 orë 

Grand sissonne tombe en tournant en dehors dhe en 
dedans.  

6 orë 

 
 
 
 
 
Ushtrimet në puante 
 

Rond de jambe en l’air en dehors dhe en dedans në 
900. 

6 orë 

Grand sissonne ouverte në pozën arabesque me 
rrëshqitje përpara.     

6 orë 

Renverse nga croisee en dehors dhe en dedans dhe 
më pas tombe. 

6 orë 

Grand fouette en tournant en dehors në attitude 
croise (italiane). 

6 orë 

Dy pirouettes en dehors dhe en dedans me të gjitha 
shembujt. 

6 orë 

Tours fouettes 16-24 orë . 6 orë 
Tours en dehors dhe en dedans në pozat e mëdha 
me shembuj në pozicionin IV hap coupe pas tombe.
  

6 orë 

Tours en dedans dhe en dehors në pozat e mëdha 
plie-releve nga 1 radhazi (2-4 herë). 

6 orë 

Pas glissade en tournant nëpër rreth.   6 orë 
Pas glissade en tournant nëpër rreth.  6 orë 
Pirouettes en dehors me degage nëpër diagonal në 
pozat efface, ecartee croisee përpara në 900.  

6 orë 
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Chaines në rreth salle. 6 orë 

Hedhjet në puante 
 

Temps releve sur le cou de pied en tournant. 4 orë 
Temps releve në pozat attitude para dhe mbrapa en 
tournant.    

4 orë 

Pas ballone sauté në vend dhe në zhvendosje. 4 orë 
Gjithsej:   340 orë 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa 11 
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
Kërkesat: 
 
• Të realizojë teknikisht dhe 

artistikisht lëvizjet. 
• Të realizojë ushtrimet sipas një 

teknike të caktuar dhe një 
muzike të dhënë. 

• Të performojë me një disiplinë 
të saktë artistike. 

• Të transmetojë emocion 
nëpërmjet nuancave dhe ritmit 
artistik. 

 
Klasë baleti 
 
• Ushtrime në levë. 
• Ushtrime në mes salle. 
• Hedhje (allegro suete). 
• Puante. 
 

 
Klasë baleti 
 
• Ushtrime në levë. 
• Ushtrime në mes salle. 
• Hedhje (allegro suete). 
• Puante. 
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Dega:    KOREOGRAFI  
Specialiteti:   Kërcimtar 
Lënda:   MJESHTËRI E KËRCIMIT KLASIK 
Klasa:   12 
Sistemi   3-vjeçar  
Kohëzgjatja:   34 javë x 10 orë/javë = 340 orë 
 

 
1. Synimet e lëndës: 

 
Në përfundim të mësimit të lëndës “Mjeshtëri e kërcimit klasik”, nxënës/i,-ja duhet: 
 

• Të kuptojë që personaliteti i tij është në zhvillim e në ngjitje. 
• Të thellohet drejt individualitetit të tij interpretues nëpërmjet karakterit muzikor dhe 

kombinacioneve kërcyese. 
• Të kuptojë të gjitha elementet artistike dhe teknike që të çojnë drejt një përsosjeje profesionale. 
• Të arrijë të tregojë personalitetin e tij duke nxjerrë të kompletuar ngarkesën teknike dhe artistike 

që ka marrë gjatë gjithë viteve të procesit të edukimit profesional.  
• Të kuptojë virtuozitetin e ekzekutimit për të arritur sigurinë dhe përsosmërinë e tij. 
• Të marrë e të japë stile të veçanta kërcimi në variacione të ndryshme, të shkëputura nga balete të 

ndryshme të repertorit skenik. 
 

2. Përmbajtjet tematike të lëndës “Mjeshtëri e kërcimit klasik”, klasa e 12-të (340 orë) 
 
Programi i detyrueshëm Elemente Orët 

 
 

 
 
Ushtrime në mes salle 
 
 
 

Reverse ne ecarte en dedans në arabesque IV.  10 orë 

Reverse me drejtim grand rond de jambe developpe.
  

10 orë 

Grands pirouettes en dehors a la seconde në 
packop, pettit temps sautés (klasë djemsh).  

10 orë 

Chaines në rreth (klasë djemsh).  10 orë 
Grands pirouettes 16-24 (klasë djemsh).  
  

10 orë 

 
 
 
 
 
 
 
Hedhje (allegro saute) 

Grand cabriole ferme në të gjitha drejtimet.  10 orë 

Double rond de jambe en l’air soute en de hors, en 
dedans në 900.  

10 orë 

Grand fouette soute en tournant en dehors, në pozat 
croisse, efface përpara. 

10 orë 

Sout de basque me qëndrim në pozë të madhe.  10 orë 
Grand temps leve alla seconde en tournant en 
dedans me shembujt hap coupe (pique)  
pas chasse. 

10 orë 

Pas jete’ en l’air en tournant në arabesque I nëpër 
rreth.  

10 orë 

Pas jete’ entrelache (pirigitnoi) nëpër rreth. 10 orë 
Saut de basque nëpër rreth. 10 orë 
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Klasë djemsh 

Grand sissonne ouverte battu në të gjitha pozat. 10 orë 
Pas cabriole radhazi nëpër diagonal në pozat 
arabesque I dhe II dhe me kthesat në ½ e rrethit.  

10 orë 

Grand fouette cabriole battu.  10 orë 
Grand sissonne ouverte en tournant, en dehors en 
dedans me përfundim në të gjitha 
pozat (2 herë mbrapsht). 

10 orë 

Sissonne tombe en tournant en dehors me 
zhvendosje përpara (2 herë mbrapsht). 

10 orë 

Dy tours en l’air en dehors en dedans me 
përfundimin në njërin gju dhe në pozën 900. 

10 orë 

Revoltad me përfundimin në arabesque I, II, IV.  10 orë 
Pas jete entrelace (pirigitnoi jete’) me zanoski. 10 orë 
Grand cabriole double.  10 orë 
Grand pas assemble en tournant.  10 orë 
Saut de basque.  10 orë 
Grand pas jete an tournant nëpër rreth në pozën 
attitude efface. 

10 orë 

Tours en l’air radhazi (2+2 tours). 10 orë 

 
 
 
 
 
 
Ushtrime në puante 

 
 

Rrotullimet e kombinuara nëpër diagonal dhe në 
rreth:   
a) Pirouette - piqoue en dedans me glissade en 

tournant en dedans dhe me chaines. 
b) Pirouette- piqoue en dedans me grand jete en 

tournant me arabesque I me sissone tombe-
coupe përpara. 

10 orë 

Tours fouette (16-32 herë radhazi). 10 orë 
Grand fouette en tourna; an dedans dhe de hors me 
mbarim në efface dhe croase. 

10 orë 

Tours an dedans dhe an dehors në të gjitha mënyrat 
dhe pozat e mëdha (2 xhiro). 

8 orë 

Kombinime të ndryshme në pirouette dhe tours an 
dehors dhe an dedans në diagonal dhe rreth.                                                        

8 orë 

 
 
Hedhjet në puante 
 

Rond de jambe en l’air soute me zhvendosje nëpër 
diagonal.  

8 orë 

Entrechat-quarte në vend dhe me zhvendosje. 8 orë 
Temps releve në pozën arabesque I në zhvendosje.
      

8 orë 

Gjithsej:   340 orë 
 

Klasa e 12-të  
Detyrim i programit Provim 

Semestri i parë Semestri i dytë 
 
Kërkesat: 

 
 

 
Klasë baleti 
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3. UDHËZIME PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT 
 

Për arritjen e nivelit sa më optimal, nxënësi duhet të nxitet në sistematikën e tij në mënyrë 
rigoroze. Puna e mësuesit duhet të jetë kërkuese dhe e njëtrajtshme. Vëzhgimi psikologjik dhe emocional 
i nxënësit përbën një nga detyrat me të vështira të mësuesit. Puna për të rritur administrimin psiko 
emocional duhet të bëhet gjatë gjithë vitit, që të kemi rezultate sa më të larta.  
 

Administrimi i orës së mësimit me intensitet dhe etapa të përcaktuara qartë do të rrisin shkallën e 
të nxënit e rendimentin e orës së mësimit. Ndërthurja e kërkesave teknike me ato artistike do të bëjë orën 
e mësimit të pëlqyeshme për nxënësin. Puna e diferencuar, mbi bazën e mundësive fizike e intelektuale të 
çdo nxënësi, do të zhvillojë në mënyrë të drejtë e më të shpejtë nivelin e klasës. Mbi bazën e ecurisë së 
programit, mësues/i,-ja mund të avancojë në kërkesat e tij/e saj lidhur me programin, në individë që e 
përvetësojnë atë më shpejt. Kjo lëndë zhvillohet në grupe vajza dhe djem me shoqërim muzikor në piano.  
 

Për realizimin e këtij programi, mësuesi mbështetet në metodën e shkollës ruse Vaganova, botuar 
në shqip me titull ”Mjeshtëri e kërcimit klasik”, nga mësuesi Shpëtim Dajçi. 
 

Ushtrimet ose lëvizjet duhet t’i përgjigjen programit tematik.  
Ora e mësimit duhet ketë kërkesat bazë, si:  

 
• përpikëria në orar, 
• përpikëria në uniformë,  
• organizmi mbi bazën e logjikës muzikore e teknike,  
• renditja dhe organizmi sipas një teknike, 
• interpretimi me ndjenjë përbëjnë elementet kryesore të suksesit. 

 
 

4. VLERËSIMI 
 
Mësuesi i lëndës, për njohjen e drejtpërdrejtë të punës së nxënësit në klasë, ka të drejtë dhe 

kompetencë mbi notën e tij/saj. Mbi bazën e notave mujore dhe provimeve semestrale vendoset nota 
vjetore.  
 
Nxënës/i,-ja arrin nivelin e ulët, kurinterpreton jo korrekt: 

 
• lëvizjet e ushtrimeve,  
• renditjen e ushtrimeve   
• teknikën e ushtrimeve,  
• shkallën e shpejtësisë së ngadaltë të ekzekutimit. 
 

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

 
• Të realizojë teknikisht dhe artistikisht 

lëvizjet. 
• Të realizojë ushtrimet sipas një teknike 

të caktuar dhe një muzike të dhënë. 
• Të performojë me një disiplinë të saktë 

artistike. 
• Të transmetojë emocion nëpërmjet 

nuancave dhe ritmit energjik. 

Klasa e 12-të nuk ka 
detyrim semestral. 
 

 
• Ushtrime në levë. 
• Ushtrime në mes 

salle. 
• Hedhje (allegro 

suete). 
• Puante. 
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• ritmikisht,  
• realizimin e teknikës së ushtrimeve,  
• pastër e me pak gabime,  
• teknikën  individuale e me nuanca dhe shoqërim muzikor. 

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

 
• interpreton shumë mirë të gjitha elementet e lartpërmendura. 
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