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1. Hyrje
/sQGD´$UWLSDPRUµsVKWsQMsOsQGsHYHoDQWsPHNsUNHVDWHYHWDVSHFLÀNHWsWs
PsVXDULW9HSULPWDULWsH´$UWLWSDPRUµEsMQsWsPXQGXUTsQ[sQsVLWWsEsMQs
lidhjen midis botës reale dhe asaj imagjinare, të organizojnë dhe të shprehin
vizualisht idetë, ndjenjat dhe përvojat nëpërmjet teknikave të larmishme
artistike.
Edukimi nëpërmjet “Artit pamor” siguron zhvillimin e krijimtarisë dhe të
përvojave personale nëpërmjet zbulimit, kërkimit, eksperimentimit dhe
përdorimit të një sërë mjetesh dhe teknikash artistike. Kjo lëndë promovon
Ys]KJLPLQ GKH L QGLKPRQ Q[sQsVLW Ws ÀWRMQs QGMHVKPsUL SsU ERWsQ SDPRUH
Në artin pamor imazhi mund të marrë forma të ndryshme, në varësi të mjeteve
dhe të materialeve që përdoren për ta realizuar atë. Imazhi mund të jetë dy
RVHWUHGLPHQVLRQDODEVWUDNWRVHÀJXUDWLYGLQDPLNRVHVWDWLNHWM$LNULMRKHW
duke përdorur teknika të ndryshme artistike. Përzgjedhja e materialeve dhe
organizimi i gjuhës pamore në një vepër varen nga mesazhi që ajo do të
komunikojë.
(GXNLPL QsSsUPMHW OsQGsV Vs DUWLW SDPRU Q[LW ]KYLOOLPLQ H SsUJMLWKVKsP Ws
Q[sQsVLWHV GKH SDVXURQ NXOWXUsQ H WLM .MR OsQGs L QGLKPRQ Q[sQsVLWHW Ws
deshifrojnë mesazhet pamore, të vëzhgojnë imazhet me një ndjeshmëri më
të lartë, të ushtrojnë mendimin kritik dhe ndjenjën estetike. Sot në kulturën
edukative i kushtohet shumë rëndësi pranisë së imazhit dhe në këtë drejtim
artet pamore luajnë një rol themelor në zhvillimin social, ekonomik dhe artistik
WsQ[sQsVYHHYH

Duke u mbështetur në kërkesat e programit, libri i artit pamor i klasës së tetë
bazohet në tri kompetenca: krijimi artistik, realizimi i punimit dhe vlerësimi i
veprave të artit..\OLEsULRULHQWRQQ[sQsVLWHWWsNULMRMQsLPD]KHWHW\UHGXNHX
përfshirë në procesin krijues, duke zbuluar mundësi të shumta të kombinimit
të materialeve me gjuhën pamore për të komunikuar mendimin e ndjenjat e
tyre.
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1.1 Pse shërben ky libër?
.\OLEsUGRW·XVKsUEHMsPsVXHVYHHYHWsDUWLWSDPRUVLQMsPDWHULDOPEsVKWHWsV
për të zhvilluar aftësitë e tyre profesionale në këtë lëndë, për zbatimin më së
miri të risive në kurrikulën e artit pamor.

1.2 Çfarë synon ky libër?
Meqenëse arsimi po zbaton mësimdhënien bazuar në kompetenca, ky libër
GRWsVKsUEHMsVLQMsXGKsUUsI\HVSsUWsJMLWKsPsVXHVLWHWHDUWLWSDPRUTsGR
ta ndërtojnë punën e tyre të përditshme bazuar në njohjen e dokumentacionit
të ri: kornizën kurrikulare, kurrikulën-bërthamë të arteve, programin mësimor dhe
vlerësimin bazuar në nivelet e arritjes së kompetencave në arte, të cilat përkojnë
me tri faza mjaft të rëndësishme:
D  SODQLÀNLPLQHWsQ[sQLW
E  PHWRGRORJMLQsHPsVLPGKsQLHV
F  YOHUsVLPLQHWsQ[sQLWED]XDUQsTDVMHQHUHPHNRPSHWHQFD

4sOOLPL L NsWLM OLEUL sVKWs W·L RULHQWRMs PsVXHVLWHW H NODVsV Vs WHWs GKH W·L
ndihmojë që të përmbushin synimet e kurrikulës së artit pamor, të ndërtojnë
NRPSHWHQFDWOsQGRUHWHQ[sQsVLWHWHNODVsVVsWHWsWsSODQLÀNRMQsGKHWs
UHDOL]RMQsGHW\UDWHW\UHVLPsVLPGKsQsVHVsNsVDMOsQGHQsSsUSXWKMHPH
dokumentet zyrtare dhe me fazat nëpër të cilat kalon mësimdhënia.

1.3 Çfarë përmban ky libër?
.\OLEsUsVKWsNRQFHSWXDUQsSsUSXWKMHPHGUDIWSURJUDPLQHNODVsVVsWHWs
Ws VKNDOOsV Vs NDWsUW Ws OsQGsV ´$UWL SDPRUµ PLUDWXDU QJD 0$6L GKH PHUU
përsipër:
 Ws VTDURMs oGR PsVXHVH Ws DUWLW SDPRU SsU Ws JMLWKD osVKWMHW H
SODQLÀNLPLWWsPHWRGRORJMLVsGKHWsYOHUsVLPLWTsGXKHWWs]EDWRMQs
oGRDWDDWROsQGsQHW\UH
• të paraqesë dokumentet e hartuara dhe mënyrën se si ato duhet të
SsUGRUHQQJDYHWsPsVXHVLMDQsOsQGsQHDUWLWSDPRUQsNODVsQHWHWs
• të udhëzojë për të gjitha formatet e reja: planin vjetor, tremujor, ditor,
VLWXDWDWHWsQ[sQLWIRUPDWHWHYOHUsVLPLWHWMPHWsFLODWGXKHWWsSXQRMs
PsVXHVLMDJMDWsQMsYLWLVKNROORU
Ky libër në parim jep, ofron ose sugjeron modele, por nuk i dikton ato. Çdo
PRGHOTsNDWsEsMsPHSODQLÀNLPLQVLWXDWDWHWsQ[sQLWPHWRGRORJMLQsDSR
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YOHUsVLPLQNULMRKHWPELQMsED]sWsFDNWXDUWsQLYHOLWWsNODVsVNXPsVXHVLMD
jep mësim. Realiteti në çdo klasë, mund të sugjerojë modele të ndryshme, për
tema të caktuara.

2. Kompetencat dhe kuptimi i tyre
Kjo çështje ka si qëllim kuptimin:




për krijimin e kushteve për ndërtimin e kompetencave të lëndës së artit
pamor si dhe të kompetencave kyçe, të cilat ndërthuren me njëra-tjetrën;
për realizimin e temave ndërkurrikulare nëpërmjet lëndës së artit pamor, i
cili është gjithashtu një përbërësi rëndësishëm i programit të artit pamor;
për kontributin e artit pamor në shoqëri dhe në jetën e përditshme.

Në këtë modul, gjithashtu, përshkruhet lidhja e artit pamor me fushat e tjera
kurrikulare, në mënyrë që kurrikula e arsimit parauniversitar të funksionojë
VLQMsHWsUsSsUUHDOL]LPLQHTsOOLPLWNU\HVRUDWsWsIRUPLPLWWsQ[sQsVYHHYH
Arti pamor zhvillohet në të gjithë arsimin e detyruar përmes 4 shkallëve,që
përfshijnë DUVLPLQÀOORU $) NODVDWGKHarsimin e mesëm të ulët (AMU) klasat
, pra dy cikle arsimimi, të cilat përfshijnë brenda tyre nëntë vite shkollimi.
Këto katër shkallë grupohen në mënyrë të tillë:
ō shkalla e parë: NODVDSsUJDWLWRUH PRVKDSDUDVKNROORUHYMHoDUH ²
NODVDG\Ws
ō shkalla dytë: NODVDHWUHWs²NODVDHSHVWs
ō shkalla e tretë: NODVDHJMDVKWs²NODVDHVKWDWs
ō shkalla e katërt: NODVDHVKWDWs²NODVDHWHWs

2.1 Kuptimi dhe zbatimi i kompetencave lëndore dhe i tematikave që
zhvillohen në lëndën e Artit pamor
4DVMDHED]XDUQsNRPSHWHQFDsVKWsLJMLWKsSURFHVLLWsQ[sQLWTs]KYLOORKHW
Qs IXVKsQ H DUWHYH Qs SsUJMLWKsVL Qs Ws JMLWKD VKNDOOsW  GKH Ts QGsUWRKHW
përmes kompetencave të kësaj fushe, të cilat janë: NULMLPL UHDOL]LPL GKH
YOHUsVLPL. Në të gjitha shkallët e kurrikulës, ato zhvillohen dhe plotësohen më
tej me NRPSHWHQFDWVSHFLÀNHOsQGRUHWsDUWLWSDPRUEUHQGDfushës së arteve.
Kompetencat lëndore të artit pamor lidhen dukshëm dhe në mënyrë logjike e
metodike me kompetencat kyçe. Ato janë të lidhura ngushtë me tematikat e
lëndës së artit pamor dhe zhvillohen nëpërmjet tyre.
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Zotërimi i artit pamor nënkupton zotërimin e kompetencave pamore, që do
të thotë aftësi për të kuptuar, për të gjykuar e për të përdorur artin pamor në
një shumëllojshmëri situatash dhe kontekstesh, jo vetëm brenda kontekstit të
programit mësimor dhe kërkesave të tij, por edhe në situata të tjera, në të cilat
ky art luan ose mund të luajë një rol të rëndësishëm. Me kurrikulën e re, arti
SDPRUsVKWsVWUXNWXUXDUPHWUL  NRPSHWHQFDWsFLODWUHQGLWHQVLPsSRVKWs

Kompetenca 1
Krijimi artistik ka të bëjë me:
•
•
•

përdorimin e ideve dhe organizimin e gjuhës pamore në një krijim
DUWLVWLN
përdorimin e mjeteve dhe të teknikave artistike për realizimin e ideve
QsSsUPMHWJMXKsVSDPRUH
vlerësimin e ideve krijuese dhe ndarjen e përvojave me të tjerët.

Kompetenca 2
Realizimi i punimit, ka të bëjë me:
•

•

kuptimin dhe zbatimin e teknikave të larmishme artistike dy dhe
tredimensionale për realizimin e ideve krijuese nëpërmjet gjuhës
SDPRUH
përdorimin e teknikave dhe të proceseve artistike, si dhe me ndarjen e
përvojave me të tjerët.

Kompetenca 3
Vlerësimi i veprave të artit, ka të bëjë me:
•

kuptimin dhe analizimin e veprave artistike, duke bërë një gjykim
kritik dhe estetik, që i përgjigjet kësaj grupmoshe.

7

Libër mësuesi
7DEHODHNRPSHWHQFDYHOsQGRUHWsDUWLWSDPRUGKHSsUVKNULPLLW\UH
Kompetencat
e artit pamor

Krijimi
DUWLVWLN

5HDOL]LPLL
punimit

3sUVKNULPLLNRPSHWHQFDYHOsQGRUH
1[sQsVLMD
x përdor ide personale, elementet e gjuhës pamore dhe
VWLPXMSsUNULMLP
x zbulon rrugë të ndryshme të kombinimit të elementeve
WsDUWLWSDPRUSsUWsUHDOL]XDULGHWsDUWLVWLNH
x përdor hapat e procesit krijues, elementet e artit pamor
GKHWHNQLNDWDUWLVWLNH
x përzgjedh elementet e duhura për të realizuar idetë
DUWLVWLNHQsWHPDWsSHUVRQDOL]XDUD
x përmirëson punën, duke u mbështetur tek eksperimenti
GKHWH]JMLGKMHWHQGU\VKPHDUWLVWLNH
x analizon burime të ndryshme informacioni dhe qëllimin
HWLMVDMNULMXHV
x LGHQWLÀNRQHOHPHQWHWsHNVSHULHQFsVVsWLMVDMDUWLVWLNH
në krijim, çfarë ka mësuar dhe metodat që ka përdorur.
1[sQsVLMD
x përdor teknikat artistike, elementet e artit pamor në
lidhje me mesazhin që do të përcjellë në punë dy dhe
WUHGLPHQVLRQDOHQsDUWGKHGL]DMQ
x krijon punë origjinale nëpërmjet vëzhgimit direkt nga
QDW\UDRVHQsSsUPMHWNXMWHVsVVsWLMVDMPELREMHNWHW
njerëzit etj., ose nëpërmjet imagjinatës, duke përdorur
PXQGsVLWsVKSUHKsVHWsWHNQLNDYHWsQGU\VKPHDUWLVWLNH
x YOHUsVRQHNVSHULHQFDWHWLMVDMNULMXHVHGKHUHVSHNWRQ
PHQGLPLQHWMHWULW
x ]JMHGKLGHGKHSODQLÀNRQWHNQLNDWGKHPMHWHWHGXKXUD
SsUUHDOL]LP
x eksperimenton me mjetet shprehëse të mjeteve dhe
teknikave të ndryshme artistike për të materializuar
LGHWsHWLMVDM
x DQDOL]RQWHNQLNDWsQGU\VKPHDUWLVWLNHSsUTsOOLPLQHWLM
VDMNULMXHV
x LGHQWLÀNRQHOHPHQWHWsHNVSHULHQFsVVsWLMVDMDUWLVWLNH
në lidhje me realizimin e punimit, çfarë ka mësuar dhe
metodat që
ka përdorur.
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Kompetencat
e artit pamor

3sUVKNULPLLNRPSHWHQFDYHOsQGRUH

9OHUsVLPLL
veprave
WsDUWLW

1[sQsVLMD
x analizon dhe interpreton elementet e gjuhës vizuale,
organizimin e tyre, teknikën dhe gjininë në një vepër
DUWL
x LGHQWLÀNRQGKHYOHUsVRQYHSUDWHDUWLWQsDVSHNWLQHW\UH
KLVWRULNGKHVRFLDONXOWXURU
x LGHQWLÀNRQGKHDUJXPHQWRQDVSHNWLQVKSUHKsVGKH
VLPEROLNWsYHSUsVVsDUWLWDWsWsSXQsVVsWLMVDMGKHWs
VKRNXWVKRTHVGXNH
VKSUHKXUHPRFLRQHWHWLMVDM
x interpreton, argumenton dhe shpreh këndvështrimin
HWLMVDMSsUQMsYHSsUDUWLSsUQMsREMHNWDUWLVWLNSsU
SXQLPLQHWLMVDMGKHDWsWsVKRNXWVKRTHV
x SsUGRUQMsJMXKsVSHFLÀNHWsSsUVKWDWVKPHSsUWs
SsUVKNUXDUGKHNRPHQWXDUYHSUDWHDUWLWSXQsQHWLMVDM
DWsWsVKRNXWVKRTHVGKH
HNVSHULHQFsQHWLMVDMDUWLVWLNH
x LGHQWLÀNRQHOHPHQWHWsHNVSHULHQFsVVsWLMVDMDUWLVWLNH
në vlerësimin e veprave të artit, çfarë ka mësuar dhe
metodat që ka
SsUGRUXU
x kupton rëndësinë e rolit të artit pamor dhe të artistit në
VKRTsULQsSHULXGKDWsQGU\VKPHKLVWRULNH
x LGHQWLÀNRQQMsVsUsSURIHVLRQHVKTsOLGKHQPHDUWLQ
pamor dhe me karrierën artistike.

Tematikat që përshkojnë lëndën e artit pamor
Bazuar në këtë kurrikul, lënda e artit pamor synon të përmbushë tri kompetencat e
lëndës, të cilat lidhen me kompetencat kyçe që një nxënës/e duhet të zotërojë gjatë jetës
së tij/saj, dhe që arrihen nëpërmjet tri tematikave kryesore. Tematikat përmbajtjesore,
janë ato tematika që zhvillohen përgjatë programit dhe krijojnë kushte që nxënësi/ja
të ndërtojë dhe të zbatojë njohuritë, shkathtësitë, qëndrimet dhe vlerat, në funksion
të kompetencave të lëndës dhe të kompetencave kyçe. Për çdo tematikë janë paraqitur
njohuritë për secilën klasë të çdo shkalle përkatëse. Përshkrimi i secilës tematikë dhe
përshkrimi i kompetencave lëndore, që duhet të shfaqë nxënësi/ja lidhur me tematikat
përkatëse, paraqiten vetëm në nivel shkalle.
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KOMPETENCAT E
ARTIT PAMOR

TEMATIKAT E ARTIT PAMOR
7HPDWLND*MXKDGKHNRPXQLNLPLDUWLVWLN
1[sQsVLMD
x zbulon elementet e gjuhës vizuale në mënyrë
personale dhe i përdor për të realizuar idetë e
YHWDSsUPHVLPD]KHYH
x përdor me kompetencë hapat e procesit krijues
që nga stimuli, ideja dhe realizimi, nëpërmjet
SsU]JMHGKMHVVsWHNQLNDYHWsGXKXUDDUWLVWLNH
x procesi i eksperimentit është pjesë e
rëndësishme e krijimit artistik pasi ndihmon në
DIWsVLPLQHQ[sQsVLWSsUWsSHUVRQDOL]XDUWHPD
HVXEMHNWHWsQGU\VKPH
x personalizimi i temave dhe subjekteve dhe
përdorimi i qëllimshëm i elementeve të gjuhës
artistike është një pjesë shumë e rëndësishme e
SURFHVLWNULMXHV
x bëhet i ndërgjegjshëm dhe i pavarur
në përdorimin e gjuhës pamore dhe në
komunikimin e ideve origjinale.
x zbulon ide të reja, përdor burime të ndryshme
informacioni, bën skica dhe përcakton qëllimin
krijues.
7HPDWLND7HNQLNDGKHSURFHVHDUWLVWLNH
1[sQsVLMD
x krijon punë dy dhe tredimensionale në art dhe
dizajn, nëpërmjet përdorimit të teknikave të
ODUPLVKPHDUWLVWLNH
x zbulon mundësitë shprehëse të teknikave të
ndryshme artistike, tradicionale dhe digjitale,
eksperimenton dhe i përdor me kompetencë në
UHDOL]LPLQHSXQLPLW
x eksperimenton me efektet e ndryshme të
tyre për të realizuar idenë dhe për të dhënë
PHVD]KLQSsUQMsDXGLHQFsWsFDNWXDU
x zhvillon aftësitë e tij për të organizuar gjuhën
vizuale nëpërmjet teknikave të ndryshme
artistike dhe ndan eksperiencat krijuese me të
WMHUsW
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Kompetenca 1:
.ULMLPLDUWLVWLN

Kompetenca 2:
5HDOL]LPLLSXQLPLW

Arti Pamor 8
KOMPETENCAT E
ARTIT PAMOR

TEMATIKAT E ARTIT PAMOR

x bëhet i ndërgjegjshëm dhe i pavarur në
përdorimin e teknikave të ndryshme artistike
GKHUHDOL]LPLQHLGHYHRULJMLQDOH
x zbulon, gjatë procesit krijues, mundësitë e
shumta shprehëse që ofrojnë teknikat artistike
G\GKHWUHGLPHQVLRQDOH
x përdor burime të ndryshme informacioni,
eksperimenton dhe përcakton qëllimin krijues.
7HPDWLND+LVWRULDDUWLGKHVKRTsULD
1[sQsVLMD
x analizon dhe interpreton vepra të ndryshme
arti dhe objekte të trashëgimisë kulturore në
DVSHNWLQKLVWRULNGKHVRFLDONXOWXURU
x përshkruan, analizon dhe interpreton gjuhën
vizuale, teknën, gjininë dhe subjektin në një
Kompetenca 3:
YHSsUDUWL
x komunikon emocionet dhe gjykimin mbi vepra 9OHUsVLPLLYHSUDYHWs
WsQGU\VKPHDUWLVLGKHSsUSXQsQHWLMVDMGKH artit
SsUDWsWsVKRNXWVKRTHV
x vlerëson aspektet e cilësisë simbolike dhe
shprehëse të veprave të artit, duke marrë
SDUDV\VKNRQWHNVWLQKLVWRULNWsW\UH
x SsUGRUQMsJMXKsVSHFLÀNHWsSsUVKWDWVKPHSsU
të përshkruar dhe komentuar eksperiencën e
WLMVDMDUWLVWLNHGKHDWsTsNDPsVXDUQJDNMR
HNVSHULHQFs
x pasuron perceptimin për mjedisin që e rrethon
GXNHHQMRKXUPsPLUsDWs
x kupton rëndësinë e rolit të artit pamor dhe
artistit në shoqëri, respekton opinione estetike
GKHNULWLNHWsQGU\VKPHGKHLGHQWLÀNRQQMs
sërë profesionesh që lidhen me artin pamor
dhe me karrierën artistike.

2.2 Lidhja e lëndës së artit pamor me fushat e tjera kurrikulare.
Arti pamor është i lidhur me lëndët brenda fushës së saj, por edhe me fusha të
WMHUDWsQ[sQLQsNXUULNXO(OHPHQWHWHDUWLWSDPRUULWPLKDUPRQLDGLQDPLND
etj., lidhen shumë mirë me disiplinat e tjera artistike, si: kërcimin, muzikën,
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WHDWULQ SRU HGKH PH PDWHPDWLNsQ JMXKsQ VKNHQFDW VKRTsURUH 1[sQsVLW
HWQ[LWHQWsEsKHQWsYHWsGLMVKsPPHSsUQMsQXPsUSURFHVHVKTsOLGKHQPH
karakteristikat kryesore të kompetencave kroskurrikulare, të cilat krijojnë
lidhje me njohuritë në lëndët e tjera. Kompetencat e artit pamor i mundësojnë
Q[sQsVLWHW Ws SsUGRULQ LQIRUPDFLRQLQ Ws ]JMLGKLQ SUREOHPLQ Ws XVKWURMQs
mendimin kritik, të zbulojnë metoda pune efektive, të përdorin informacionin
dhe komunikimin teknologjik, të zhvillojnë identitetin e tyre personal, të
punojnë me të tjerët dhe të komunikojnë në mënyrë të përshtatshme. Kështu
Ts HGKH Qs NsWs FLNsO PsVXHVLWHW SsUPHV PsVLPLW Ws VKXPs SsUPEDMWMHYH
PsVLPRUHGXKHWW·XMDSLQPXQGsVLQsQ[sQsVYHHYHWsNRQVROLGRMQsSsUYRMDW
TsDWDDWRNDQsNULMXDUGKHTsLVMHOOLQQsNODVsGXNHLSDVXUXDUGKHGXNHX
dhënë drejtim të mëtejshëm këtyre përvojave. Më poshtë paraqiten disa lidhje
ndërlëndore të artit pamor me lëndë të tjera, të para përmes objektivave të
njohurive:

SHKENCAT E NATYRËS
Dukuritë natyrore.
Karakteristikat e stinëve.
Natyra dhe karakteristikat
e vendeve të ndryshmeve.
Bimët dhe kafshët, figura e
njeriut.

EDUKIMI FIZIK, SPORTET
DHE SHËNDETI Lëvizja
Ritmi Vallëzimi Vallja
popullore

ARTI PAMOR
Krijimi i veprave artistike
Realizimi i punimit Vlerësimi i
veprave të artit

TEKNOLOGJI DHE TIK
Mbledhja e informacionit nëpërmjet internetit.
Organizimi dhe përpunimi
i informacionit. Analiza dhe
interpretimi i informacionit.
Paraqitja dhe prezantimi
i tyre.

GJUHËT DHE
KOMUNKIMI Leximi
dhe shkrimi i të dhënave
mbi artin pamor. Të kuptuarit
e problemit apo situatës.
Përkthimi i njohurive mbi
artin pamor. Mbrojtja e një
argumenti apo hedhja
12poshtë e tij.

SHKENCAT SHOQËRORE
DHE MJEDISI
Kultura Identiteti kombëtar
Kostumet Patriotizmi Atdheu
Familja

Arti Pamor 8
3. PLANIFIKIMI I KURRIKULËS – KUPTIMI DHE ZBATIMI
3ODQLÀNLPL L NXUULNXOsV sVKWs QMs SURFHV PMDIW L UsQGsVLVKsP Qs SXQsQ H
PsVXHVLWHVTs]JMDWSsUJMDWsJMLWKsYLWLWVKNROORU3sUJDWLWMDHGRNXPHQWHYH
TsVKRTsURMQsSXQsQHWLMVDMSsUJMDWsYLWLWMDQsWsVKXPWDGKHNDQsWsEsMQs
me SODQLÀNLPLQ H NXUULNXOsV dhe dokumentet SsUNDWsVH 3ODQLÀNLPL L NsW\UH
GRNXPHQWHYH Ws NXUULNXOsV Vs UH QJD PsVXHVLMD NsUNRQ OLUL HODVWLFLWHW GKH
SsUJMHJMVKPsULQsSODQLÀNLP.sWRGRNXPHQWHMDQs
1. plani vjetor i lëndës së artit pamor, sipas tremujorëve;
2. plani vjetor tematik.
3ODQLÀNLPLLSODQLWYMHWRUGKHWUHPXMRUEsKHWVLSDVQGDUMHVVsNRKsVPsVLPRUHTs
sugjeron programi mësimor i artit pamor, i cili është dhënë në tabelën e
mëposhtme.
Tabela 3: Orë të sugjeruara për çdo tematikë
Gjuha dhe komunkimi
artistik
Klasa e tetë 10

Teknikat dhe
procese
15

Historia, arti dhe Gjithsej orë
shoqëria
10
35 orë

3ODQLÀNLPLYMHWRULSURJUDPLWsVKWsLQGsUWXDUPHtremujore, ku secili tremujor
ka një grup të caktuar orësh, në bazë të periudhës kohore të përcaktuar në
XGKs]LPLQHoGRÀOOLPYLWLWsULVKNROORU
Temat mësimore në lëndën e artit pamor janë renditur sipas programit, pra
çdo tematikë njëra pas tjetrës. Njohuritë ndërthuren në mënyrë mjaft organike
PHQMsUDWMHWUsQSDVLWsWULDNRPSHWHQFDWSDVT\URKHQQsVHFLOsQWHPDWLNs
Më poshtë vijojnë tabelat e:
D  3ODQL¿NLPLYMHWRULOsQGsVDUWSDPRUVLSDVWUHPXMRUsYH
E  3ODQL¿NLPLWHPDWLNSsUoGRWUHPXMRULOsQGsVDUWSDPRU
F  3ODQL¿NLPLGLWRU
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VKWDWRUGKMHWRU
RUs

Shpërndarja e përmbajtjes lëndore për realizimin e kompetencave
MDQDUPDUV
SULOOTHUVKRU
RUs
RUs

1. Gjuha dhe
komunikimi Vija
artistik
Vija në pikturë dhe vizatim.
)RUPDG\GLPHQVLRQDOH
(10 RUs
)RUPDWÀJXUDWLYHGKH
abstrakte.
Ngjyrat
Kontrasti i ngjyrave.
7HNVWXUD
Tekstura në skulpturë dhe
arkitekturë.
9sOOLPL
Drita dhe hija: hija dhe
perspektiva.
+DSsVLUD Paraqitja
SHUVSHNWLYHHKDSsVLUsV 
Perspektiva këndore ose me dy
pika ikjeje.
7KHNVLGKHTHQGUDHLQWHUHVLW
Proporcionet
Portreti

Tematikat

3.1 Planiﬁkimi vjetor i lëndës “art pamor”, sipas tremujorëve.

Libër mësuesi
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Shpërndarja e përmbajtjes lëndore për realizimin e kompetencave
VKWDWRUGKMHWRU
MDQDUPDUV
SULOOTHUVKRU
RUs
RUs
RUs
.RQVWUXNVRQL
Piktura
2. Teknikat dhe 9L]DWLPL
 PRNHWQGsUWHVHQs
 Teknika piktorike

7HNQLNDWJUDÀNH
SURFHVHW
DUNLWHNWXUs
eksperimentale, spruco
pastelet
RUs
pikëzime, përzierje
Piktura
materialesh, etj.
Teknika piktorike
Stampimi
eksperimentale, spruco
 Ndërhyrje mbi imazhet e
pikëzime, përzierje
VWDPSXDUDGKHIRWRJUDÀNH
materialesh, etj.
 Teknika stampimi dekorative
)RWRJUDÀD
 *MLQLWsHIRWRJUDÀVs
*UDÀNGL]DMQLGKHSUH]DQWLPL
 Imazhi i reklamës
Skulptura
 Modelimi me plastelinë, baltë
RVHNDUWDSHVWD 0DVND
 Gdhendja mbi materiale të
EXWD 3RUWUHW
.RQVWUXNVRQL
 Materiale të ndryshme dhe të
riciklueshme.
VNXOSWXUsPHPDWHULDOHWs
ULFLNOXHVKPH

Tematikat

Arti Pamor 8
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Shpërndarja e përmbajtjes lëndore për realizimin e kompetencave
VKWDWRUGKMHWRU
MDQDUPDUV
SULOOTHUVKRU
RUs
RUs
RUs
9HSUDDUWLQJDSHULXGKDWs
+LVWRULD
1
QGU\VKPH1
arti dhe
VKRTsULD
=KYLOOLPLLDUWLWQs

SHULXGKsQ
RUs
 %DURNH
 .ODVLNH
3
 5RPDQWLNH
 5HDOLVWH
4
 Impresioniste.
=KYLOOLPLLDUWLWQs
6KTLSsULQsIXQGWs
5
VKHN;,;GKHÀOOLPWs
VKHN;;
7UDVKsJLPLNXOWXURUH
6
 Veshjet popullore
6KTLSWDUH 
 (NVSR]LWDGKH
ngjarje kulturore
 Ekspozita, projekte
artistike në klasë, shkollë
dhe komunitet.
6.1.3 Media
Libra, revista, postera,
1. Vepra arti nga vende, kultura dhe kohë të ndryshme dhe objekte nga trashëgimia kulturore. Ato do
ÀOPDDSDUDWIRWRJUDÀN
të përdoren për të ilustruar njohuritë e marra në tematikat “Gjuha dhe komunikimi artistik” dhe
kompjuter etj.
“Teknika dhe procese artistike”.

Tematikat

Libër mësuesi
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3ODQLÀNLPLWHPDWLNSsUWUHPXMRULQHSDUsVKWDWRUGKMHWRU
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWVLSDVNRPSHWHQFDYHN\oH
Kompetenca e komunikmit dhe të shprehurit
Nxënësi/ja:
x zhvillon personalitetin e vet dhe është aktiv/e në veprimtaritë artistike;
x gjykon drejt mesazhet, që u adresohet;
x shprehet qartë dhe saktë me anë të simboleve, shenjave dhe gjuhës vizuale;
x komunikon qartë mendimin e tij/saj;
x shfrytëzon në mënyrë të vazhdueshme, të pavarur, kritike dhe krijuese, mjetet
artistike dhe mundësitë e komunikimit dhe të të shprehurit në art pamor në
mënyrë të pavarur, të vazhdueshme.
Kompetenca e të menduarit
Nxënësi/ja:
x përpunon njohuritë vizuale në mënyrë të pavarur, krijuese dhe me përgjegjësi;
x zgjidh në mënyrë të pavarur probleme të ndryshme artistike;
x zhvillon aftësitë për të menduar dhe për të argumentuar në mënyrë kritike,
krijuese dhe ndërvepruese;
x ndjek me vëmendje udhëzimet për të realizuar një krijim apo veprimtari
artistike.
Kompetenca e të nxënit
Nxënësi/ja:
x përzgjedh në mënyrë të pavarur mjetet për të realizuar një krijim artistik;
x përdor burime të ndryshme për të realizuar një krijim;
x zgjidh në mënyrë të pavarur detyrën e dhënë.
Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin
Nxënësi/ja:
x drejton dhe merr pjesë aktive në aktivitete të artit pamor si brenda dhe jashtë
klasës, duke kontribuar në mënyrë krijuese;
x kupton dhe gjen zgjidhje në mënyrë të pavarur për problemet ekologjike,
duke u ndërgjegjësuar për rolin e tyre në mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin
e qëndrueshëm.
Kompetenca qytetare
1[sQsVLMD
x diskuton dhe bashkëpunon me të tjerët për çështje të ndryshme kulturore;
x respekton punën e vet dhe të të tjerëve;
x bashkëpunon me të tjerët pamvarësisht kulturës, aftësive dhe nevojave brenda
dhe jashtë shkollës, për një qëllim të përbashkët.
Kompetenca personale
Nxënësi/ja:
x krijon besimin te vetja gjatë veprimtarive artistike;
x merr pjesë në mënyrë aktive në jetën artistike shkollore dhe komunitet;
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ndërgjegjëson veten dhe zhvillon vetëbesimin dhe krijimin e besimit te të
tjerët.
Kompetenca digjitale
Nxënësi/ja:
x gjen, prodhon, krijon, prezanton dhe shkëmben informacion si dhe
bashkëpunon në rrjetet informuese në internet;
x përdor mjetet të ndryshme në funksion të informacionit artistik, si: video
CD, DVD, aparat fotografok dixhital, kamera etj.
Rezultatet e të nxënit për kompetencat e lëndës
Krijimi artistik
Nxënësi/ja:
SsUGRULGHSHUVRQDOHHOHPHQWHWHJMXKsVSDPRUHGKHVWLPXMSsUNULMLP
zbulon rrugë të ndryshme të kombinimit të elementeve të artit pamor për të
UHDOL]XDULGHWsDUWLVWLNH
SsUGRUKDSDWHSURFHVLWNULMXHVHOHPHQWHWHDUWLWSDPRUGKHWHNQLNDWDUWLVWLNH
përzgjedh elementet e duhura për të realizuar idetë artistike në tema të
SHUVRQDOL]XDUD
përmirëson punën duke u mbështetur tek eksperimenti dhe në zgjidhje të
QGU\VKPHDUWLVWLNH
DQDOL]RQEXULPHWsQGU\VKPHLQIRUPDFLRQLGKHTsOOLPLQHWLMVDMNULMXHV
LGHQWLÀNRQHOHPHQWHWsHNVSHULHQFsVVsWLMVDMDUWLVWLNHQsNULMLPLGHQWLÀNRQ
çfarë ka mësuar dhe metodat që ka përdorur.
Realizimi i punit
Nxënësi/ja:
përdor teknikat artistike, elementet e artit pamor në lidhje me mesazhin që
GRWsSsUFMHOOsQsSXQsG\GKHWUHGLPHQVLRQDOHQsDUWGKHGL]DMQNULMRQSXQs
origjinale nëpërmjet vëzhgimit direkt nga natyra, ose nëpërmjet kujtesës së tij
mbi objektet, njerëzit etj., ose nëpërmjet imagjinatës duke përdorur mundësitë
VKSUHKsVHWsWHNQLNDYHWsQGU\VKPHDUWLVWLNH
YOHUsVRQHNVSHULHQFDWHWLMNULMXHVHGKHUHVSHNWRQPHQGLPLQHWMHWULW
]JMHGKLGHGKHSODQLÀNRQWHNQLNDWGKHPMHWHWHGXKXUDSsUUHDOL]LP
eksperimenton me mjetet shprehëse të mjeteve dhe teknikave të ndryshme
DUWLVWLNHSsUWsPDWHULDOL]XDULGHWsHWLMVDM
DQDOL]RQWHNQLNDWsQGU\VKPHDUWLVWLNHSsUTsOOLPLQHWLMVDMNULMXHV
LGHQWLÀNRQHOHPHQWHWsHNVSHULHQFsVVsWLMVDMDUWLVWLNHQsOLGKMHPHUHDOL]LPLQ
e punimit, çfarë ka mësuar dhe metodat që ka përdorur.
Vlerësimi artistik
Nxënësi/ja:
analizon dhe interpreton elementet e gjuhës vizuale, organizimin e tyre,
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WHNQLNsQJMLQLQsQsQMsYHSsUDUWL
LGHQWLÀNRQGKHYOHUsVRQYHSUDWHDUWLWQsDVSHNWLQHW\UHKLVWRULNGKHVRFLDO
NXOWXURU
LGHQWLÀNRQGKHDUJXPHQWRQDVSHNWLQVKSUHKsVGKHVLPEROLNWsYHSUsVVsDUWLW
WsSXQsVVsWLMVDMGKHWsVKRNXWVKRTHVGXNHVKSUHKXUHPRFLRQHWHWLMVDM
LQWHUSUHWRQ DUJXPHQWRQ GKH VKSUHK NsQGYsVKWULPLQ H WLMVDM SsU QMs YHSsU
DUWLSsUQMsREMHNWDUWLVWLNSsUSXQLPLQHWLMVDMDSRWsVKRNXWVKRTHV
SsUGRUQMsJMXKsVSHFLÀNHWsSsUVKWDWVKPHSsUWsSsUVKNUXDUGKHNRPHQWXDU
YHSUDWHDUWLWSXQsQHWLMVDMDWsWsVKRNXWVKRTHVGKHHNVSHULHQFsQHWLMVDM
DUWLVWLNH
LGHQWLÀNRQHOHPHQWHWsHNVSHULHQFsVVsWLMVDMDUWLVWLNHQsYOHUsVLPLQHYHSUDYH
WsDUWLWoIDUsNDPsVXDUGKHPHWRGDWTsNDSsUGRUXU
kupton rëndësinë e rolit të artit pamor dhe artistit në shoqëri në periudha të
QGU\VKPHKLVWRULNH
LGHQWLÀNRQQMsVsUsSURIHVLRQHVKTsOLGKHQPHDUWLQSDPRUGKHPHNDULHUsQ
artistike.
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1

Nr.

Gjuha dhe
komunikimi
artistik

Tematika

Situata e parashikuar e të
Q[sQLW
3sUGRULPLLYLMsVGKH
Vija në pikturë
PMHWHWSsUUHDOL]LPLQH
dhe vizatim.
VDM
Nëpërmjet një vizatimi

PsVXHVLMDLIWRQ
Q[sQsVLWHWWsJMHMQs
përdorimin e vijës si
siluetë dhe si formë. Në
NsWsPsQ\UsQ[sQsVLWHW
rikujtojnë njohuritë mbi
përdorimin e vijës.
Në piktura dhe vizatime
WsQGU\VKPHDWDDWR
zbulojnë llojet e vijave të
përdorura, si rezultat i
mjetit të përdorur dhe i
qëllimit të artistit.
)RUPDWÀJXUDWLYH )RUPDGKHPsQ\UDH
SDUDTLWMHVVsW\UH
dhe abstrakte.
Në imazhe të ndryshme
Q[sQsVLWHWLGHQWLÀNRMQs
format natyrale dhe ato të

NULMXDUDQJDQMHULX$WD
ato diskutojnë mbi

7HPDWPsVLPRUH
Teknikat e
vlerësimit

Vlerësim
diagnostikues:
intervistë me një
OLVWsWUHJXHVLVK
vetvlerësim me
puna në grup dhe listë kriteresh.
SXQDLQGLYLGXDOH Vlerësim për të
Q[sQs 9OHUsVLP
IRUPXHV
hetimi dhe
vlerësimi i
]EXOLPL
përgjigjeve me
JRMs
zbatime praktike
brenda dhe jashtë vlerësimi i punës
NODVH
QsJUXS
vlerësim
PHVQ[sQsVLVK
PHWRGDLQWHJUXHVH vlerësimi i
aktivitetit gjatë
debateve në
EDVKNsELVHGLP
NODVs
teknika që
vlerësimi i
zhvillojnë
detyrave të
mendimin kritik
VKWsSLVs
GKHNULMXHV
metoda
interaktive,
bashkëvepruese,
JMLWKsSsUIVKLUsVH

Metodologjia e
mësimdhënies

ilustrime të
imazheve
nga natyra në
përshtatje me tema
WsFDNWXDUD
IRWRJUDÀWs
objekteve të
artit, dizajnit,
artizanatit dhe
trashëgimisë
NXOWXURUH

ilustrime veprash
DUWL

materiale nga
LQWHUQHWL

teksti i artit pamor
SsUNODVsQH9,

Burimet

Libër mësuesi
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3

Nr.

Tematika

Rrethi i ngjyrave
Nëpërmjet rrethit të
QJM\UDYHQ[sQsVLW
HWLGHQWLÀNRMQsQJM\UDW
e para, ngjyrat e dyta,
ngjyrat e ftohta dhe të
ngrohta, tonalitetet dhe
intensitetin e ngjyrës.
$WDDWRGLVNXWRMQs
se artistët përdorin
mënyra të ndryshme të
kombinimit të ngjyrave,

Kontrasti i
ngjyrave.



Situata e parashikuar e të
Q[sQLW
larminë e formave dhe
mënyrat e paraqitjes së
tyre në vepra të ndryshme
arti.

7HPDWPsVLPRUH

projekte
kurrikulare.

prezantime
në forma të
ndryshme,
SsUIVKLUs7,.

Metodologjia e
mësimdhënies

Teknikat e
vlerësimit
YHWYOHUsVLP
intervistë me një
OLVWsWUHJXHVLVK
vëzhgim me
një listë të plotë
WUHJXHVLVK
SRUWRIRO
prezantim me
gojë ose me
VKNULP
projekt
kurrikular.
modele të detyrave
QJDQ[sQsVLW

VOLGHPDWHULDOH
të krijuara nga
PsVXHVLW

Burimet
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5

4

Nr.

Tematika

Situata e parashikuar e të Metodologjia e
Q[sQLW
mësimdhënies
në lidhje me mesazhin
dhe idenë që duan të
SsUFMHOOLQ 1sNsWsPsQ\Us
ata rikujtojnë njohuritë
PELQJM\UsQ 
6KHQMDWsQGU\VKPHSsU
Tekstura në
WsNULMXDUWHNVWXUsQQs
skulpturë dhe
veprat e artit
arkitekturë
1[sQsVLWHWYs]KJRMQs
vepra arti të artistëve

të ndryshëm që shfaqin

karakteristika të veçanta
WsWHNVWXUsV$WDDWR
LGHQWLÀNRMQsVKHQMsQTs
ka përdorur artisti për të
krijuar teksturën në këto
SLNWXUD 1sNsWsPsQ\Us
ata rikujtojnë njohuritë
mbi teksturën në pikturë
për ta lidhur me atë në
DUNLWHNWXUs 
Drita dhe hija: hija +LMDQGU\VKRQVLSDV
dhe perspektiva. EXULPLWWsGULWsV
1sSsUPMHWIRWRJUDÀYHWs

QGU\VKPHQ[sQsVLW

7HPDWPsVLPRUH
Teknikat e
vlerësimit

Burimet

Libër mësuesi
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Nr.

Tematika

Perspektiva
këndore ose me
dy pika ikjeje.






7HPDWPsVLPRUH
Situata e parashikuar e të Metodologjia e
Q[sQLW
mësimdhënies
et kuptojnë si ndryshon
hija e objektit dhe hija
HPEDUWXU$WDDWR
LGHQWLÀNRMQsEXULPLQ
e dritës mbi objekte në
LPD]KHWsQGU\VKPH 1s
NsWsPsQ\UsDWDDWR
rikujtojnë njohuritë mbi
burimin e dritës dhe
mënyrën si shfaqet vëllimi
i objekteve si rezultat i
NsWLMEXULPL 
1JDSHUVSHNWLYD
TsQGURUH PHQMsSLNs WH
SHUVSHNWLYDPHG\SLND
ikje.
0sVXHVLMDLIWRQ
Q[sQsVLWHWWsJMHMQsYLMsQ
e horizontit dhe pikën e
ikjes në imazhin e një kubi
të vizatuar në perspektivë.
0sSDVPsVXHVLMDLS\HW
Q[sQsVLWHWVHVLPXQGWs
realizohet kubi në

Teknikat e
vlerësimit

Burimet
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Nr.

Tematika

Situata e parashikuar e të Metodologjia e
Q[sQLW
mësimdhënies
perspektivë duke e parë
QJDNsQGL"0sVXHVLMD
shfaq imazhin e kubit në
perspektivën me dy pika
LNMHGKHLIWRQQ[sQsVLW
të diskutojnë duke e
krahasuar atë me kubin e
vizatuar me një pikë ikjeje.
0RPHQWLRVHREMHNWL
Theksi dhe
qendra e interesit. PsLUsQGsVLVKsPQsQMs
LPD]KRVHYHSsUDUWL
0sVXHVLMDLIWRQ
Q[sQsVLWHWWs]EXORMQs

personazhin ose objektin
që bie më shumë në sy
në një vepër arti. Më
SDVPsVXHVLMDLS\HW
DWDDWRSVHPHQGRMQs
se është subjekti më i
UsQGsVLVKsP0sVXHVL
MDLS\HWQ[sQsVLWHWVHVL
YHSURMQsDWDDWRNXU
duan të theksojnë diçka
në veshjen, apo edhe në
punimin e tyre.

7HPDWPsVLPRUH
Teknikat e
vlerësimit

Burimet

Libër mësuesi
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Nr.

Tematika

Situata e parashikuar e të Metodologjia e
Q[sQLW
mësimdhënies
Portreti
Portreti dhe
0sVXHVLMDVKIDTLPD]KH
proporcionet
të disa portreteve në
pikturë, në vizatim,
QsIRWRJUDÀGKHQs

VNXOSWXUs1[sQsVLWHW
ftohen të diskutojnë mbi
mënyrën si janë paraqitur
këta portrete, cilët janë
personazhet aty dhe
NDUDNWHULVWLNDWHW\UH .\
mësim i paraprin projektit
që vijon në dy orët e tjera,
duke shërbyer edhe si faza
HSDUsHSURMHNWLW 
Projekt. Dielli dhe 'LHOOLGKHKsQDWs
hëna me portrete SHUVRQLÀNXDUDVLQMHUs]
0sVXHVLMDLIWRQ
njerëzore.
Q[sQsVLWHWWsYs]KJRMQs
me kujdes imazhe të
ndryshme nga periudha
të ndryshme kohore, ku
paraqiten dielli dhe hëna
me trajta të portreteve
njerëzore.

7HPDWPsVLPRUH
Teknikat e
vlerësimit

Burimet

Arti Pamor 8
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Nr.

Teknika
dhe procese
artistike

Tematika

Situata e parashikuar e të Metodologjia e
Q[sQLW
mësimdhënies
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQs
mbi shembuj të ndryshëm
WsSHUVRQLÀNLPLWJMDWs
historisë së artit.

5HDOL]LPLLSRUWUHWLW
Projekt. Dielli
1[sQsVLWHWHNODVsV
dhe hëna me
portrete njerëzore. analizojnë përmasat e
portretit për të realizuar
“diellin” apo “hënën”
HW\UH0sSDVDWDDWR
zgjedhin të realizojnë
skicën më të mirë, duke
DUJXPHQWXDUSVH SsUEDOOs
RVHQsSURÀO 
0XQGsVLWsVKSUHKsVHWs
Teknika e
WHNQLNsVVsSDVWHOLW
pasteleve
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQs
mbi teknikën e pastelit
dhe mbi mundësitë e
shumta shprehëse të
kësaj teknike. Nëpërmjet
HNVSHULPHQWLWDWD
ato zbulojnë mënyra të
ndryshme të përdorimit

7HPDWPsVLPRUH
Teknikat e
vlerësimit

Burimet

Libër mësuesi
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Nr.

Tematika

Situata e parashikuar e të Metodologjia e
Q[sQLW
mësimdhënies
të kësaj teknike dhe
zgjedhin një mënyrë për të
realizuar krijimin tyre.
7HNQLNDHJUDÀWLW 0XQGsVLWsVKSUHKsVHWs
JUDÀWLWPHSDVWHOD
me pastela
0sVXHVLMDLIWRQ
Q[sQsVLWHWWsEsMQsQMs
eksperimet të thjeshtë me
ngjyrat e pastelit. Në një
OHWsUDWDDWRQJM\URVLQPH
disa ngjyra një hapësirë
të vogël të saj e më pas e
mbulojnë me pastelin e
]L0sVXHVLMDLXGKs]RQ
të gërryejnë sipërfaqen
me një shkop me majë.
1sNsWsPsQ\UsDWDDWR
zbulojnë karakteristikat
e kësaj teknike dhe
GLVNXWRMQsVHJUDÀWLPXQG
të realizohet mbi materiale
të ndryshme.

7HPDWPsVLPRUH
Teknikat e
vlerësimit

Burimet

Arti Pamor 8
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Libër mësuesi



3
 ODQLÀNLPLGLWRUED]XDUQsVLWXDWDWsWsQ[sQLW
VKWDWRUGKMHWRU

 3ODQLÀNLPLGLWRU







GDWD

)XVKD Arte
/sQGDArt pamor
Shkalla: 4
.ODVD: VIII
Tematika: Gjuha dhe komunikimi 6LWXDWDHWsQ[sQLW3sUGRULPLLYLMsV
GKHPMHWHWSsUUHDOL]LPLQHVDM
artistik
1sSsUPMHWQMsYL]DWLPLPsVXHVLMDL
7HPD PsVLPRUH: Vija në pikturë IWRQQ[sQsVLWHWWsJMHMQsSsUGRULPLQ
e vijës si siluetë dhe si formë. Në
dhe vizatim.
NsWsPsQ\UsQ[sQsVLWHWGLVNXMWRMQs
6.0.1
njohuritë mbi përdorimin e vijës. Në
piktura dhe vizatime të ndryshme
Q[sQsVLWHW]EXORMQsOORMHWHYLMDYH
të përdorura, si rezultat i mjetit të
përdorur dhe i qëllimit të artistit.
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
- YLMDVLPMHWVKSUHKsV
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
- YLMDQsYL]DWLP
WHPsVPsVLPRUH
- vija në pikturë.
Nxënësi/ja:
- Ys]KJRQGKHUHÁHNWRQPELFLOsVLQs
e vijës në vizatim dhe pikturë në
varësi të mjeteve të përdorura;
- zbulon që nëpërmjet mjeteve të
ndryshme realizohet cilësia e
dëshiruar e vijës në vizatim dhe
pikturë;
- përdor mjete të ndryshme artistike
për të realizuar cilësinë e dëshiruar
të vijës në krijim, vizatim, pikturë;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë e përdorimit të vijës në
krijim.
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Arti Pamor 8
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- VKNHQFDWHQDW\UsV
- gjuhët dhe komunikimi: letërsia.
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- mjedisi.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1sSsUPMHWQMsYL]DWLPLPsVXHVLMDLIWRQQ[sQsVLWHWWsJMHMQsSsUGRULPLQ
HYLMsVVLVLOXHWsGKHVLIRUPs1sNsWsPsQ\UsQ[sQsVLWHWGLVNXMWRMQs
njohuritë mbi përdorimin e vijës. Në piktura dhe vizatime të ndryshme,
Q[sQsVLWHW]EXORMQsOORMHWHYLMDYHWsSsUGRUXUDVLUH]XOWDWLPMHWLWWs
përdorur dhe i qëllimit të artistit.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQTsYLMDsVKWsQMsHOHPHQWLDUWLWSDPRUGKHQsSsUPMHW
saj shprehim mendime pa ndihmën e fjalës, shprehim gjendjen tonë
shpirtërore dhe krijojmë objekte të çdo lloj forme. Për të arritur këtë mund
të krijojmë vija me karakteristika të ndryshme si: të buta, të forta,
agresive etj. Nëpërmjet imazheve të ndryshme në vizatim dhe pikturë,
Q[sQsVLWHW]EXORMQsOORMHWGKHNRPELQLPHWHYLMDYH*MLWKDVKWXDWDDWR
zbulojnë edhe rolin e gjestit të artistit në një vepër arti.
1[sQsVLWHWQ[LWHQWsSsUGRULQPMHWHWsQGU\VKPHSsUWsUHDOL]XDUFLOsVLQs
e dëshiruar të vijës në krijim. Veprimtaritë në libër shërbejnë si udhëzues
SsUW·XVKSUHKXUQsSsUPMHWYLMsV3DVLPEDURMQsSXQsQQ[sQsVLWHWQ[LWHQ
WsÁDVLQSsUNULMLPHWHW\UHGKHWsVKRNsYHVKRTHYH1sSsUPMHWYLMsV
Q[sQsVLWHWNXSWRMQsTsPXQGWsNULMRMQsNRPSR]LPHWsODUPLVKPH
.sWRSXQLPHUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsQ[sQsVLWHWEsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQ
HUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- imazhe në vizatim dhe pikturë
TsLOXVWURMQsHOHPHQWLQHYLMsV
- materiale si: letra vizatimi, lap
sa lapustila, penela etj.
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Libër mësuesi
 3ODQLÀNLPLGLWRU 







GDWD

)XVKD Arte
/sQGDArt pamor Shkalla: 4
.ODVD: VIII
Tematika: Gjuha dhe komunikimi 6LWXDWDHWsQ[sQLW)RUPDGKHPsQ\UD
HSDUDTLWMHVVsW\UH
artistik
1sLPD]KHWsQGU\VKPHQ[sQsVLWHW
7HPDPsVLPRUH)RUPDWÀJXUDWLYH LGHQWLÀNRMQsIRUPDWQDW\UDOHGKHDWRWs
NULMXDUDQJDQMHULX$WDDWRGLVNXWRMQs
dhe abstrakte.
mbi larminë e formave dhe mënyrat e
6.0.2
paraqitjes së tyre në vepra të ndryshme
arti.
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
- IRUPDÀJXUDWLYH
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
- forma abstrakte.
WHPsVPsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- Ys]KJRQGKHUHÁHNWRQPELYHSUD
WsQGU\VKPHDUWLÀJXUDWLYHGKH
abstrakte;
- ]EXORQIRUPDWÀJXUDWLYHGKHIRUmat abstrakte si mjete shprehëse
në art;
- përdor format abstrakte në krijim;
- shpreh mendimin e tij/saj mbi
IRUPDWÀJXUDWLYHGKHDEVWUDNWHQs
art.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
Burimet/mjetet/materialet:
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- LPD]KHWsYHSUDYHWsDUWLWÀJX Lidhje me fushat kurrikulare:
- VKNHQFDWHQDW\UsV
UDWLYHGKHDEVWUDNWH
- materiale si: lapsa, letra vizati - gjuhët dhe komunikimi: letërsia.
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
mi, lapsa me ngjyra ose lapu
- mjedisi.
stila.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1sLPD]KHWsQGU\VKPHQ[sQsVLWHWLGHQWLÀNRMQsIRUPDWQDW\UDOHGKHDWRWs
NULMXDUDQJDQMHULX$WDDWRGLVNXWRMQsPELODUPLQsHIRUPDYHGKHPsQ\UDW
e paraqitjes së tyre në vepra të ndryshme arti.
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Arti Pamor 8
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQTsIRUPDsVKWsQMsHOHPHQWLDUWLW)RUPDPXQG
jetë natyrale ose e krijuar nga dora e njeriut, mund të jetë e rregullt ose
e çrregullt, mund të paraqitet e sheshtë ose me vëllim dhe mund të jetë
gjeometrike ose organike. Gjithashtu, forma mund të jetë fgurative dhe
DEVWUDNWH1sSsUPMHWLPD]KHYHWsSLNWXUDYHÀJXUDWLYH UHDOLVWH GKH
SLNWXUDYHDEVWUDNWHQ[sQsVLWHW]EXORMQsPsQ\UsQHSDUDTLWMHVVsIRUPsVQs
NsWRYHSUD1[sQsVLWHW]EXORMQsVHVLIRUPDWDEVWUDNWHVKSHVKNWKHKHQQs
simbole në pikturat abstrakte.
Veprimtaria në libër shërben si udhëzues për t’u shprehur nëpërmjet
IRUPsV'XNHXPEsVKWHWXUQsYHSUsQH.DQGLQVNLWQ[sQsVLWHWRULHQWRKHQ
të mbështeten në format natyrale për të krijuar një pikturë abstrakte.
Zbulimi i formave nga natyra është një burim i mirë për të krijuar
NRPSR]LPHPHÀJXUDDEVWUDNWH
.sWRSXQLPHUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsQ[sQsVLWHWEsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQ
HUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

 3ODQLÀNLPLGLWRU 



)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Gjuha dhe komunikimi
artistik
7HPD PsVLPRUH:
ngjyrave.

Kontrasti





GDWD

Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW5UHWKLLQJM\UDYH
Nëpërmjet rrethit të ngjyrave
Q[sQsVLWHWLGHQWLÀNRMQsQJM\UDW
i e para, ngjyrat e dyta, ngjyrat e
ftohta dhe të ngrohta, tonalitetet
GKHLQWHQVLWHWLQHQJM\UsV$WD
ato diskutojnë se artistët përdorin
mënyra të ndryshme të kombinimit të
ngjyrave, në lidhje me mesazhin dhe
LGHQsTsGXDQWsSsUFMHOOLQ 1sNsWs
mënyrë ata rikujtojnë njohuritë mbi
QJM\UsQ 
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Libër mësuesi
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
)MDOsWN\oH
- NRQWUDVWLLQJM\UDYH
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
- NRQWUDVWLLQJM\UDYHSORWsVXHVH
WHPsVPsVLPRUH
- NRQWUDVWLLQJM\UDYHWsSDVWUD
Nxënësi/ja:
- NRQWUDVWLLEDUGKsH]LVs
- vëzhgon rrethin e ngjyrave dhe
komunikon njohuritë mbi teorinë e - kontrasti i ngjyrave të ngrohta dhe
të ftohta.
ngjyrave;
- ]EXORQGKHUHÁHNWRQPELLPD]KHW
ku shfaqen kombinime të ndryshme
të kontrastit të ngjyrave;
- përdor kombinime të kontrastit të
ngjyrave në punën e tij/saj.
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë e kombinimit të ngjyrave
në lidhje me mesazhin apo idenë në
një vepër arti.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
Burimet/mjetet/materialet:
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
Lidhje me fushat kurrikulare:
- LPD]KLLUUHWKLWWsQJM\UDYH
- imazhe të ndryshme nga vepra - VKNHQFDWHQDW\UsV
- gjuhët dhe komunikimi: letërsia.
arti, dizajni apo natyra ku për
GRUHQNRQWUDVWHWHQJM\UDYH
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- materiale të tilla, si: letër, laps,
- mjedisi.
tempera, penel, gotë me ujë.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1sSsUPMHWUUHWKLWWsQJM\UDYHQ[sQsVLWHWLGHQWLÀNRMQsQJM\UDWHSDUD
ngjyrat e dyta, ngjyrat e ftohta dhe të ngrohta, tonalitetet dhe intensitetin
HQJM\UsV$WDDWRGLVNXWRMQsVHDUWLVWsWSsUGRULQPsQ\UDWsQGU\VKPH
të kombinimit të ngjyrave, në lidhje me mesazhin dhe idenë që duan të
SsUFMHOOLQ 1sNsWsPsQ\UsDWDULNXMWRMQsQMRKXULWsPELQJM\UsQ 
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHSMHVsHUsQGsVLVKPHHQMRKXULYHPELWHRULQs
e ngjyrës, përveç atyre që u kujtuan, është edhe kontrasti i ngjyrave.
Nëpërmjet skemave të teorisë së ngjyrës dhe imazheve të ndryshme,
Q[sQsVLWHW]EXORMQsSsUGRULPLQHNRQWUDVWLWWsQJM\UDYHGKHNDUDNWHULVWLNDW
e tyre. Veprimtaritë në libër shërbejnë si udhëzues për t’u shprehur
QsSsUPMHWNRQWUDVWLWWsQJM\UDYH1[sQsVLWRULHQWRKHQWsHNVSHULPHQWRMQs
me llojet e ndryshme të kontrastit dhe t’i krahasojnë mes tyre për të kuptuar
edhe efektet e tyre të veçanta.
3DVLPEDURMQsQ[sQsVLWHWÁDVLQSsUSXQsQHW\UHPsQ\UsQHUHDOL]LPLWGKH
vështirësitë që hasën.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
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Arti Pamor 8
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

 3ODQLÀNLPLGLWRU 





)XVKD Arte
/sQGDArt pamor
Tematika: Gjuha dhe komunikimi
artistik



GDWD

Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW6KHQMDWs
QGU\VKPHSsUWsNULMXDUWHNVWXUsQ
QsYHSUDWHDUWLW
7HPDPsVLPRUH: Tekstura në skulpturë 1[sQsVLWHWYs]KJRMQsYHSUD
arti të artistëve të ndryshëm që
dhe arkitekturë
shfaqin karakteristika të veçanta
WsWHNVWXUsV$WDDWRLGHQWLÀNRMQs
shenjën që ka përdorur artisti për
të krijuar teksturën në këto piktura
1sNsWsPsQ\UsDWDULNXMWRMQs
QMRKXULWsPELWHNVWXUsQQsSLNWXUs 
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
)MDOsWN\oH
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDVWHPsV - WHNVWXUDQsVNXOSWXUs
PsVLPRUH
- WHNVWXUDQsDUNLWHNWXUs
Nxënësi/ja:
- shenja e artistit.
- vëzhgon me vëmendje paraqitjen e teksturës në vepra të ndryshme arti;
- UHÁHNWRQPELLPD]KHWVLSMHVsSsUbërëse të realitetit që e rrethon;
- zbulon që tekstura në krijim përkon
me shenjën e artistit dhe materialet e
përdorura;
- krijon teksturën duke përdorur në
mënyrë të qëllimshme shenjën artistike;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë e përdorimit të teksturës në
skulpturë dhe në arkitekturë.
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Libër mësuesi
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- imazhe që tregojnë mënyrat e re
alizimit të teksturës në vepra të
ndryshme arti, në skulpturë dhe në
DUNLWHNWXUs
- materiale për të krijuar: plastelinë
dhe materiale të tjera ndihmëse.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUD
NXUULNXODUHRVHPHWHPDW
QGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- VKNHQFDWHQDW\UsV
- WHNQRORJMLD
- gjuhët dhe komunikimi: letër
sia.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- mjedisi.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1[sQsVLWHWYs]KJRMQsYHSUDDUWLWsDUWLVWsYHWsQGU\VKsPTsVKIDTLQ
NDUDNWHULVWLNDWsYHoDQWDWsWHNVWXUsV$WDDWRLGHQWLÀNRMQsVKHQMsQTsND
SsUGRUXUDUWLVWLSsUWsNULMXDUWHNVWXUsQQsNsWRSLNWXUD 1sNsWsPsQ\UsDWD
ULNXMWRMQsQMRKXULWsPELWHNVWXUsQQsSLNWXUs 
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHQsDUWLQSDPRUWHNVWXUDSsUNRQPHVKHQMsQH
artistit dhe është një mjet shprehës shumë i rëndësishëm, si në pikturë,
YL]DWLPVWDPSLP PHWsFLOLQMHPLQMRKXUQMsYLWPsSDUs SRUHGKHQs
VNXOSWXUsGKHDUNLWHNWXUs1sSsUPMHWLPD]KHYHQsVNXOSWXUsQ[sQsVLWHW
zbulojnë teksturën e cila ka lidhje me materialin dhe mjetet e përdorura, por
edhe me shenjën e artistit. Ndërsa në arkitekturë tekstura ka lidhje kryesisht
me materialet e përdorura dhe kombinimin e tyre. Veprimtaria shërben si
XGKs]XHVSsUW·XVKSUHKXUQsSsUPMHWWHNVWXUsV1[sQsVLWHWRULHQWRKHQWs
NULMRMQsQMsREMHNWQsSODVWHOLQs SVKYD]R GKHWHNVWXUsQHWLMQsSsUPMHW
përzgjedhjes së një motivi e mënyrës së kombinimit të tij. Pasi mbarojnë
SXQsQDWDDWRGLVNXWRMQsPELPsQ\UsQHUHDOL]LPLWGKHYsVKWLUsVLWsTs
hasën. Diskutojnë për larminë e shenjave që mund të përdoren për të krijuar
WHNVWXUsQQsVNXOSWXUs1[sQsVLWHWNXSWRMQsTsQsSsUPMHWPXQGsVLYH
shprehëse të teksturës, mund të krijojnë punime të larmishme.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH
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Arti Pamor 8
 3ODQLÀNLPLGLWRU 





)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Gjuha dhe komunikimi
artistik



GDWD

Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW+LMDQGU\VKRQ
VLSDVEXULPLWWsGULWsV
1sSsUPMHWIRWRJUDÀYHWsQGU\VKPH
7HPD PsVLPRUH: Vëllimi. Drita dhe Q[sQsVLWHWNXSWRMQsVLQGU\VKRQ
hija e objektit dhe hija e mbartur.
hija: hija dhe perspektiva.
$WDDWRLGHQWLÀNRMQsEXULPLQH
dritës mbi objektet, në imazhe të
QGU\VKPH 1sNsWsPsQ\UsDWDDWR
rikujtojnë njohuritë mbi burimin e
dritës dhe mënyrën si shfaqet vëllimi
LREMHNWHYHVLUH]XOWDWLNsWLMEXULPL 
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDVWHPsV - YsOOLPL
- KLMDHREMHNWLW
PsVLPRUH
- KLMDHPEDUWXU
Nxënësi/ja:
- hija dhe perspektiva.
- vëzhgon dhe mbledh detaje për të
LGHQWLÀNXDUEXULPLQHGULWsVKLMHQH
objektit dhe hijen e mbartur;
- UHÁHNWRQPELLPD]KHWVLSMHVsSsUbërëse të realitetit që e rrethon;
- zbulon se hija e objektit mbi sipërfaqe ndjek rregullat e perspektivës;
- përdor qëllimisht burimin e dritës
dhe tonalitetet e dritë hijes në
mënyrë shprehëse;
- vlerëson punën e tij dhe të shokëve.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
Burimet/mjetet/materialet:
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- IRWRJUDÀTsWUHJRMQsREMHNWHNX Lidhje me fushat kurrikulare:
duket qartë se nga vjen burimi i - VKNHQFDWHQDW\UsV
- WHNQRORJMLD
GULWsV
- gjuhët dhe komunikimi: letërsia.
- imazhe që ilustrojnë hijen dhe
UUHJXOODWHSHUVSHNWLYsV
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- materiale të tilla, si: letër, laps,
mjedisi.
lapustila etj.
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Libër mësuesi
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1sSsUPMHWIRWRJUDÀYHWsQGU\VKPHQ[sQsVLWHWNXSWRMQsVHVLQGU\VKRQ
KLMDHREMHNWLWGKHKLMDHPEDUWXU$WD$WRLGHQWLÀNRMQsEXULPLQHGULWsV
PELREMHNWHQsLPD]KHWsQGU\VKPH 1sNsWsPsQ\UsDWDDWRULNXMWRMQs
njohuritë mbi burimin e dritës dhe mënyrën sesi shfaqet vëllimi i objekteve
VLUH]XOWDWLNsWLMEXULPL 
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHNXUGULWDELHPELQMsREMHNWIRUPRKHQG\OORMH
KLMHVK+LMDHREMHNWLW²QsSMHVsQNXDLQXNSsUVKNRKHWQJDGULWDGKHKLMDH
PEDUWXU²QsVLSsUIDTHQNXREMHNWLPEsVKWHWHW'XNHLXUHIHUXDUIRWRJUDÀYH
WsVKIDTXUDPsVXHVLMDVKSMHJRQVHEXULPHWsQGU\VKPHWsGULWsVEsMQsWs
mundur që ne ta perceptojmë vëllimin e objekteve në mënyra të ndryshme.
Këtë veti të dritës në lidhje me vëllimin e përdorin artistët në krijim për
TsOOLPHWsFDNWXDUD0sVXHVLMDVKSMHJRQQsSsUPMHWLPD]KHYHVHKLMDTs
lëshon objekti mbi një sipërfaqe ndjek rregullat e perspektivës.
Veprimtaria shërben si udhëzues për t’u shprehur nëpërmjet dritëhijes.
1sSsUPMHWYL]DWLPLWWsQMsQDW\UHWsTHWsQ[sQsVLWHWYsQsQs]EDWLP
QMRKXULWsTsPRUsQPELYsOOLPLQEXULPLQHGULWsVGKHGULWsKLMHQ$WDDWR
përdorin tonalitetet bardhë e zi në vizatim.
1sIXQGWsGHW\UsVQ[sQsVLWHWÁDVLQSsUSXQsQHW\UHSsUPsQ\UsQH
UHDOL]LPLWGKHSsUYsVKWLUsVLWsTsKDVsQ$WDDWRVKSMHJRMQsVLQGLNRQ
EXULPLLGULWsVSsUWsNXSWXDUYsOOLPLQHREMHNWLWYH
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQH
UH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH
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Arti Pamor 8
 3ODQLÀNLPLGLWRU 





)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Gjuha dhe
komunikimi artistik



GDWD

Shkalla: 4 .ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW1JDSHUVSHNWLYD
TsQGURUH PHQMsSLNs WHSHUVSHNWLYD
me dy pika ikje.
7HPD PsVLPRUH: Perspektiva 0sVXHVLMDLIWRQQ[sQsVLWHWWs
gjejnë vijën e horizontit dhe pikën e
këndore ose me dy pika ikjeje.
ikjes në imazhin e një kubi të vizatuar
QsSHUVSHNWLYs0sSDVPsVXHVLMD
LGUHMWRQS\HWMHQQ[sQsVYHHYHVHVL
mund të realizohet kubi në perspektivë
GXNHHSDUsQJDNsQGL0sVXHVLMD
shfaq imazhin e kubit në perspektivën
PHG\SLNDLNMHGKHLIWRQQ[sQsVLWHW
të diskutojnë duke krahasuar.
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
- KDSsVLUD
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
- perspektiva këndore me dy pika
WHPsVPsVLPRUH
ikjeje.
Nxënësi/ja:
- vëzhgon me qëllim për të identiÀNXDUSHUVSHNWLYsQOLQHDUHTsQdrore dhe atë këndore;
- UHÁHNWRQPELPsQ\UsQVHVLHSHUceptojmë ne hapësirën;
- zbulon tiparet dalluese të perspektivës këndore me dy pika ikjeje
dhe mënyrën sesi paraqitet në
sipërfaqen dydimensionale;
- përdor qëllimisht mënyrat e
paraqitjes të perspektivës këndore për të arritur rezultatin e
dëshiruar;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë e paraqitjes së hapësirës në krijim.
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Libër mësuesi
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- imazhe që ilustrojnë perspek
tivën lineare qendrore dhe atë
NsQGRUH
- mjete të tilla, si: laps, letër, vi
zore, lapsa me ngjyra.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- VKNHQFDWHQDW\UsV
- PDWHPDWLND
- gjuhët dhe komunikimi: letërsia.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
mjedisi.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
0sVXHVLMDLIWRQQ[sQsVLWHWWsJMHMQsYLMsQHKRUL]RQWLWGKHSLNsQHLNMHVQs
LPD]KLQHQMsNXELWsYL]DWXDUQsSHUVSHNWLYs0sSDVPsVXHVLMDLGUHMWRQ
S\HWMHQQ[sQsVYHHYHVHVLPXQGWsUHDOL]RKHWNXELQsSHUVSHNWLYsGXNHH
SDUsQJDNsQGL0sVXHVLMDVKIDTLPD]KLQHNXELWQsSHUVSHNWLYsQPHG\
SLNDLNMHGKHLIWRQQ[sQsVLWHWWsGLVNXWRMQsGXNHNUDKDVXDU
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQSHUVSHNWLYsQPHG\SLNDLNMHMHQJMDVKPsULQs
GKHQGU\VKLPLQPHSHUVSHNWLYsQTHQGURUHPHQMsSLNsLNMHMH$LDMR
shpjegon që perspektiva me dy pika ikjeje, ashtu si dhe ajo me një pikë
ikjeje, është një metodë tjetër për të vizatuar në mënyrë realiste objektet
tredimensionale mbi sipërfaqen dydimensionale. Perspektiva këndore
kërkon dy pika ikjeje në vijën e horizontit.
9HSULPWDULWsQsOLEsURULHQWRMQsQ[sQsVLWHWVHVLPXQGWsQGsUWRMQsQMs
objekt nëpërmjet perspektivës me dy pika ikjeje. Pasi mbarojnë detyrën,
Q[sQsVLWHWÁDVLQSsUSXQsQHW\UHPsQ\UsQHUHDOL]LPLWGKHYsVKWLUsVLWsTs
KDVsQ$WDDWRGLVNXWRMQsTsPHWRGDHSHUVSHNWLYsVOLQHDUHNsQGRUHsVKWs
një metodë e saktë e paraqitjes së hapësirës mbi sipërfaqen dydimensionale.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQH
UH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH
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Arti Pamor 8
 3ODQLÀNLPLGLWRU 



)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Gjuha dhe
komunikimi artistik
7HPDPsVLPRUH: Theksi
dhe qendra e interesit.

5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
WHPsVPsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- vëzhgon me qëllim për të idenWLÀNXDUTHQGUsQHLQWHUHVLWQs
mjedisin rrethues dhe në veprat
e artit;
- UHÁHNWRQPELPsQ\UsQVLHSHUceptojmë theksin apo qendrën e
interesit në mjedsin që na rrethon dhe në një vepër arti;
- zbulon mënyrat e krijimit të
theksit apo të qendrës së interesit në një vepër arti;
- përdor qëllimisht theksin në
krijim;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë e përdorimit të theksit apo të mungesës së tij në
krijim.





GDWD

Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW0RPHQWLRVHREMHNWL
PsLUsQGsVLVKsPQsQMsLPD]KRVH
YHSsUDUWL
0sVXHVLMDLIWRQQ[sQsVLWHWWs]EXORMQs
personazhin ose objektin që bie më
shumë në sy në një vepër arti. Më pas
PsVXHVLMDLS\HWDWDDWRSVHPHQGRMQs
se është subjekti më i rëndësishëm. Në
cilin pozicion të kuadratit e ka vendosur
DXWRULNsWsVXEMHNW"0sVXHVLMDS\HW
Q[sQsVLWHWVHVLYHSURMQsDWDDWRNXU
duan të theksojnë diçka në veshjen apo
edhe në punimin e tyre.
)MDOsWN\oH
- WKHNVL
- THQGUDHLQWHUHVLW
- mungesa e qendrës së interesit.
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Libër mësuesi
Burimet/mjetet/materialet:
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUHRVH
PHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- imazhe që ilustrojnë theksin Lidhje me fushat kurrikulare:
- VKNHQFDWHQDW\UsV
apo qendrën e interesit si
- PDWHPDWLND
pjesa më e rëndësishme e
- gjuhët dhe komunikimi: letërsia.
NRPSR]LPLW
- materiale të tilla, si: laps,
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
letër, lapsa me ngjyra ose
PMHGLVL
lapustila, revista, letra me
njohja e kulturave.
ngjyra etj.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
0sVXHVLMDLIWRQQ[sQsVLWHWWs]EXORMQsSHUVRQD]KLQRVHREMHNWLQTsELH
PsVKXPsQsV\QsQMsYHSsUDUWL0sSDVPsVXHVLMDLS\HWSVHDWDDWRSVH
mendojnë se është subjekti më i rëndësishëm. Në cilin pozicion të kuadratit
HNDYHQGRVXUDXWRULNsWsVXEMHNW"0sVXHVLMDS\HWQ[sQsVLWHWVLYHSURMQs
DWDDWRNXUGXDQWsWKHNVRMQsGLoNDQsYHVKMHQDSRHGKHQsSXQLPLQHW\UH
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHWKHNVLRVHTHQGUDHLQWHUHVLWsVKWsQMsSMHVsH
kompozimit që bie në sy më shumë sesa pjesët e tjera të tij.
Qendra e interesit në një vepër arti mund të ndodhet në qendër të
NRPSR]LPLWRVHHPsQMDQXDUQJDTHQGUD1MsÀJXUsHYHQGRVXUQs
qendër të kompozimit në përgjithësi tërheq vëmendjen e shikuesit. Kjo
PXQGWsDUULKHWQJDSsUGRULPLLQMsÀJXUHPHQJM\UsWsIRUWsLQMsOLQMHWs
WKHNVXDUQJDSsUGRULPLLNRQWUDVWLWHWM1sLPD]KHWsQGU\VKPHQ[sQsVLWHW
LGHQWLÀNRMQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsWKHNVLW
9HSULPWDULWsQsOLEsURULHQWRMQsQ[sQsVLWHWPELSsUGRULPLQHTHQGUsVVs
LQWHUHVLWRVHMRQsQMsYHSsUDUWL$WDDWRSsU]JMHGKLQWsNULMRMQsTHQGUsQH
interesit në ato vende ku ajo mungon.
3DVLPEDURMQsSXQsQQ[sQsVLWHWÁDVLQSsUSXQsQHW\UHPsQ\UsQH
realizimit të theksit dhe vështirësitë që hasën.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

40

Arti Pamor 8
 3ODQLÀNLPLGLWRU 



)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Gjuha dhe
komunikimi artistik
7HPDPsVLPRUH: Portreti
dhe proporcionet

5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
WHPsVPsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- Ys]KJRQGKHUHÁHNWRQPELSRUtretin si gjini e artit pamor;
- zbulon raportet proporcionale të
ndërtimit të portretit dhe karakteristikat e shprehjes në portret;
- vizaton tiparet e portretit, duke
respektuar karakteristikat e tyre;
- shpreh mendimin e tij/saj për
karakteristikat shprehëse në portret.
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- imazhe që ilustrojnë portretin,
përpasat dhe karakteristikat e
VKSUHKMHV
- materiale të tilla, si: laps, letër,
gomë.





GDWD

Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW3RUWUHWL
0sVXHVLMDVKIDTLPD]KHWsGLVD
portreteve në pikturë, në vizatim, në
IRWRJUDÀGKHQsVNXOSWXUs1[sQsVLW
et ftohen të diskutojnë mbi mënyrën si
janë paraqitur këto portrete, cilët janë
personazhet aty dhe karakteristikat e
W\UH .\PsVLPLSDUDSULQSURMHNWLWTs
vijon në dy orët e tjera, duke shërbyer
HGKHVLID]DHSDUsHSURMHNWLW 
)MDOsWN\oH
- SRUWUHWL
- SURSRUFLRQHW
- NDUDNWHULVWLNDWHVKSUHKMHV
- tiparet në portret.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUHRVH
PHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- VKNHQFDWHQDW\UsV
- PDWHPDWLND
- gjuhët dhe komunikimi: letërsia.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
PMHGLVL
njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
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Libër mësuesi
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
0sVXHVLMDVKIDTLPD]KHWsGLVDSRUWUHWHYHQsSLNWXUsQsYL]DWLPQs
IRWRJUDÀGKHQsVNXOSWXUs1[sQsVLWHWIWRKHQWsGLVNXWRMQsPELPsQ\UsQ
si janë paraqitur këto portrete, cilët janë personazhet aty dhe karakteristikat
HW\UH .\PsVLPLSDUDSULQSURMHNWLWTsYLMRQQsG\RUsWHWMHUDGXNH
VKsUE\HUHGKHVLID]DHSDUsHSURMHNWLW 
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHoGRSRUWUHWNDNDUDNWHULVWLNDWsYHoDQWDVLIRUPsQ
pak a shumë ovale, pozicionin e syve, të gojës, të hundës e të veshëve.
1[sQVLWQMLKHQPHVNHPsQHQGsUWLPLWGKHPHNDUDNWHULVWLNDWHVKSUHKMHVVs
portretit.
9HSULPWDULDQsOLEsURULHQWRQQ[sQsVLWHWVLWsYL]DWRMQsWLSDUHWHSRUWUHWLW
syrin, hundën, gojën, veshin.
3DVLPEDURMQsYL]DWLPLQQ[sQsVLWHWÁDVLQSsUSXQsQHW\UHPsQ\UsQH
realizimit të tipareve që ata zgjodhën.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

 3ODQLÀNLPLGLWRU 







GDWD

)XVKD Arte /sQGDArt pamor Shkalla: 4 .ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW'LHOOLGKHKsQDWs
Tematika: Gjuha dhe
SHUVRQLÀNXDUDVLQMHUs]
komunikimi artistik
0sVXHVLMDLIWRQQ[sQsVLWHWWs
7HPDPsVLPRUH: Projekt. vëzhgojnë me kujdes imazhe të ndryshme
Dielli dhe hëna me por nga periudha të ndryshme ku paraqiten
dielli dhe hëna me trajta të portreteve
trete njerëzore.
QMHUs]RUH1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPEL
VKHPEXMWsQGU\VKsPWsSHUVRQLÀNLPLW
gjatë historisë.
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Arti Pamor 8
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
WHPsVPsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- Ys]KJRQGKHUHÁHNWRQPEL
imazhe portretesh si personiÀNLPLKsQsVGKHLGLHOOLW
- zbulon raportet proporcionale të
ndërtimit të portretit dhe karakteristikat e shprehjes në portret;
- vizaton hënën ose diellin të perVRQLÀNXDUQsSRUWUHWQMHUs]RU
- shpreh mendimin e tij/saj për
karakteristikat shprehëse në
portret;
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- imazhe që ilustrojnë hënën
GKHGLHOOLQWsSHUVRQLÀNXDUD
në portrete njerëzore gjatë
NRKsUDYHWsQGU\VKPH
- materiale të tilla, si: laps,
letër, gomë.

)MDOsWN\oH
- SRUWUHWL
- SURSRUFLRQHW
- NDUDNWHULVWLNDWHVKSUHKMHV
- SHUVRQLÀNLPL

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUHRVH
PHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- VKNHQFDWHQDW\UsV
- PDWHPDWLND
- gjuhët dhe komunikimi: letërsia.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
PMHGLVL
njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
0sVXHVLMDLIWRQQ[sQsVLWHWWsYs]KJRMQsPHNXMGHVLPD]KHWsQGU\VKPH
nga periudha të ndryshme ku paraqiten dielli dhe hëna me trajta të
SRUWUHWHYHQMHUs]RUH1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELVKHPEXMWsQGU\VKsPWs
SHUVRQLÀNLPLWJMDWsKLVWRULVs
Ndërtimi i njohurive të reja
1[sQsVLWHWUHDOL]RMQsVNLFDWsQGU\VKPHSDUDSUDNHWsSRUWUHWLWWsQMHULXW
GXNHUHVSHNWXDUSsUPDVDW$WDDWRLMDSLQWUDMWDWsGLHOOLWRVHWsKsQsVGXNH
u mbështetur në imazhet e ndryshme. Përveç respektimit të përmasave,
Q[sQsVLWHWNXMGHVHQSsUVKSUHKMHQQsSRUWUHWHWTsSRUHDOL]RMQs.sWsH
bëjnë duke u mbështetur në shembujt e ndryshëm të mimikës së portretit.
3DVLPEDURMQsID]sQHYL]DWLPLWWsVNLFDYHQ[sQsVLWHWÁDVLQSsUSXQsQH
tyre dhe për mënyrën e realizimit të tipareve që ata zgjodhën.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
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Libër mësuesi
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

 3ODQLÀNLPLGLWRU







GDWD

)XVKD Arte /sQGDArt pamor Shkalla: 4 .ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW5HDOL]LPLLSRUWUHWLW
Tematika: Gjuha dhe
1[sQsVLWHWHNODVsVDQDOL]RMQsSsUPDVDW
komunikimi artistik
e portretit për të realizuar “diellin” apo
´KsQsQµHW\UH0sSDVDWDDWR]JMHGKLQ
7HPDPsVLPRUH:
Projekt. Dielli dhe hëna të realizojnë skicën më të mirë duke
DUJXPHQWXDUSVH SsUEDOOsRVHQsSURÀO 
me portrete njerëzore.
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
WHPsVPsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- Ys]KJRQGKHUHÁHNWRQPEL
imazhe portretesh si personiÀNLPLKsQsVGKHLGLHOOLW
- zbulon raportet proporcionale
të ndërtimit të portretit dhe
karakteristikat e shprehjes në
portret;
- vizaton hënën ose diellin të
SHUVRQLÀNXDUQsSRUWUHWLQ
njerëzor;
- shpreh mendimin e tij/saj për
karakteristikat shprehëse në
portret;

)MDOsWN\oH
- SRUWUHWL
- SURSRUFLRQHW
- NDUDNWHULVWLNDWHVKSUHKMHV
- SHUVRQLÀNLPL
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Arti Pamor 8
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- imazhe që ilustrojnë hënën
GKHGLHOOLQWsSHUVRQLÀNXDUD
në portrete njerëzore gjatë
NRKsUDYHWsQGU\VKPH
- materiale të tilla, si: laps,
letër, gomë, lapsa me ngjyra.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUHRVH
PHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- VKNHQFDWHQDW\UsV
- PDWHPDWLND
- gjuhët dhe komunikimi: letërsia.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
PMHGLVL
njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1[sQsVLWHWHNODVsVDQDOL]RMQsSsUPDVDWHSRUWUHWLWSsUWsUHDOL]XDU
´GLHOOLQµDSR´KsQsQµHW\UH0sSDVDWDDWR]JMHGKLQWsUHDOL]RMQsVNLFsQ
PsWsPLUsGXNHDUJXPHQWXDUSVH SsUEDOOsRVHQsSURÀO 
Ndërtimi i njohurive të reja
1[sQsVLWHWUHDOL]RMQsYL]DWLPLQSsUIXQGLPWDUWsGLHOOLWRVHWsKsQsVVsW\UH
WsSHUVRQDOL]XDU3sUYHoUHVSHNWLPLWWsSsUPDVDYHQ[sQsVLWHWNXMGHVHQSsU
VKSUHKMHQQsSRUWUHWHWTsSRUHDOL]RMQs$WDDWRSsUGRULQHGKHQJM\UDWVLSDV
dëshirës.
3DVLPEDURMQsID]sQHYL]DWLPLWGKHQJM\URVMHVVsSRUWUHWLWQ[sQsVLWHWL
YHQGRVLQWsJMLWKDSXQLPHWQsPXUSUDQsQMsUDWMHWUsV$WDDWRÁDVLQSsU
punën e tyre, mënyrën e realizimit të tipareve që ata zgjodhën.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH
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Libër mësuesi
 3ODQLÀNLPLGLWRU





)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Teknika dhe procese
artistike



GDWD

Shkalla: 4 .ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW0XQGsVLWs
VKSUsKsVHWsWHNQLNsVVsSDVWHOLW
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELWHNQLNsQ
7HPDPsVLPRUH: Teknika e pastelave e pastelit dhe mbi mundësitë e
shumta shprehëse të kësaj teknike.
1sSsUPMHWHNVSHULPHQWLWDWDDWR
zbulojnë mënyra të ndryshme të
përdorimit të kësaj teknike dhe
zgjedhin një mënyrë për të realizuar
krijimin tyre.
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDVWHPsV - SDVWHOD
- SDVWHODPHED]sYDMLQ
PsVLPRUH
- pastela me bazë dyllin.
Nxënësi/ja:
- zbulon karakteristikat dhe mundësitë
shprehëse të teknikës së pastelave;
- përdor me kompetencë teknikën e
pastelave në krijim;
- eksperimenton me pastelat, duke përdorur elemente të gjuhës pamore;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë shprehëse të teknikës së
pastelit.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
Burimet/mjetet/materialet:
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
Lidhje me fushat kurrikulare:
- ilustrime të vizatimeve me tek
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
QLNsQHSDVWHOLW
- mjete të tilla, si: laps, letër, gomë, - teknologjia.
pastela.
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELWHNQLNsQHSDVWHOLWGKHPELPXQGsVLWsH
VKXPWDVKSUHKsVHWsNsVDMWHNQLNH1sSsUPMHWHNVSHULPHQWLWDWDDWR
zbulojnë mënyra të ndryshme të përdorimit të kësaj teknike dhe zgjedhin
një mënyrë për të realizuar krijimin tyre.
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Arti Pamor 8
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHSDVWHOHWMDQsVKNRSLQMQsIRUPsFLOLQGULRVH
kuboidi, të bëra me pigmente ngjyrash të bluara dhe të përziera në ujë, me
DUJMLOsGKHJRPsDUDELNH0sVXHVLMDVKSMHJRQPsQ\UDWHSsUGRULPLWGKH
mundësitë shprehëse të teknikës së pastelave.
9HSULPWDULDLXGKs]RQQ[sQsVLWHWWsQGMHNLQKDSDWSsUUHDOL]LPLQH
YL]DWLPLWQsSsUPMHWNsVDMWHNQLNH1[sQsVLWHW]JMHGKLQWsYL]DWRMQsREMHNWH
sipas dëshirës, duke përzgjedhur edhe mjetet shprehëse. Pasi mbarojnë
SXQsQQ[sQsVLWHWVKRKLQUH]XOWDWLQGKHGLVNXWRMQsPELPsQ\UsQH
UHDOL]LPLWWsWLM$WDDWRNXSWRMQsPXQGsVLWsHVKXPWDVKSUHKsVHWsNsVDM
teknike.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

 3ODQLÀNLPLGLWRU







GDWD

)XVKD Arte /sQGDArt pamor Shkalla: 4 .ODVD: VIII
Tematika: Teknika dhe procese 6LWXDWDHWsQ[sQLW0XQGsVLWsVKSUHKsVH
WsJUDÀWLWPHSDVWHOD
artistike
0sVXHVLMDLIWRQQ[sQsVLWHWWsEsMQs
një eksperimet të thjeshtë me ngjyrat e
7HPDPsVLPRUH: Teknika e
SDVWHOLW1sQMsOHWsUDWDDWRQJM\URVLQPH
JUDÀWLWPHSDVWHODYH
disa ngjyra një hapësirë të vogël të saj e
më pas e mbulojnë me pastelin e zi. Me
QMsVKNRSPHPDMsPsVXHVLMDLXGKs]RQ
të gërryejnë sipërfaqen. Në këtë mënyrë
DWDDWR]EXORMQsNDUDNWHULVWLNDWHNsVDM
WHNQLNHGKHGLVNXWRMQsVHJUDÀWLPXQGWs
realizohet mbi materiale të ndryshme.
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Libër mësuesi
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
WHPsVPsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- zbulon karakteristikat dhe
mundësitë shprehëse të
WHNQLNsVVsJUDÀWLWPHSDVWHOD
- përdor me kompetencë teknikën
HJUDÀWLWPHSDVWHODQsNULMLP
- eksperimenton me teknikën
HJUDÀWLWPHSDVWHODGXNH
përdorur elemente të gjuhës
pamore;
- shpreh mendimin e tij/saj
për mundësitë shprehëse të
teknikës së pastelit.
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- Ilustrime të vizatimeve me
WHNQLNsQHJUDÀWLWPHSDVWHO
- mjete të tilla, si: laps, letër,
gomë, pastela etj.

)MDOsWN\oH
- JUDÀWLPHSDVWHOD
- SDVWHODPHED]sYDMLQ
- pastela me bazë dyllin.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUHRVH
PHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- teknologjia.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
0sVXHVLMDLIWRQQ[sQsVLWHWWsEsMQsQMsHNVSHULPHWWsWKMHVKWsPHQJM\UDW
HSDVWHOLW1sQMsOHWsUDWDDWRQJM\URVLQPHGLVDQJM\UDQMsKDSsVLUsWs
vogël të saj e më pas e mbulojnë me pastelin e zi. Me një shkop me majë
PsVXHVMDVLLXGKs]RQWsJsUU\HMQsVLSsUIDTHQ1sNsWsPsQ\UsDWDDWR
]EXORMQsNDUDNWHULVWLNDWHNsVDMWHNQLNHGKHGLVNXWRMQsVHJUDÀWLPXQGWs
realizohet mbi materiale të ndryshme.
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Arti Pamor 8
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHWHNQLNDHJUDIWLWUHDOL]RKHWGXNHJsUYLVKWXUPHQMs
mjet me majë, mbi një sipërfaqe çfarëdo, në mënyrë që të lërë shenjë pak a
VKXPsWsWKHOOs0sVXHVLMDVKSMHJRQPsQ\UDWHSsUGRULPLWGKHPXQGsVLWs
shprehëse nëpërmjet kësaj teknike në periudha të ndryshme të historisë së
artit nëpërmjet përdorimit të mjeteve të ndryshme.
9HSULPWDULDLXGKs]RQQ[sQsVLWHWWsQGMHNLQKDSDWSsUUHDOL]LPLQH
SXQLPLWQsSsUPMHWNsVDMWHNQLNH3DVLPEDURMQsSXQsQQ[sQsVLWHWVKRKLQ
UH]XOWDWLQGKHGLVNXWRMQsPELPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsVDM$WDDWRNXSWRMQs
mundësitë e shumta shprehëse të kësaj teknike.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH
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Libër mësuesi

3ODQLÀNLPLWHPDWLNSsUWUHPXMRULQ
HG\WsMDQDUPDUV
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWVLSDVNRPSHWHQFDYHN\oH
.RPSHWHQFDHNRPXQLNPLWGKHWsVKSUHKXULW
1[sQsVLMD
 ]KYLOORQ SHUVRQDOLWHWLQ H YHW GKH sVKWs DNWLYH Qs YHSULPWDULWs
DUWLVWLNH
 JM\NRQGUHMWPHVD]KHWTsXDGUHVRKHW
• shprehet qartë dhe saktë me anë të simboleve, shenjave dhe gjuhës
YL]XDOH
 NRPXQLNRQTDUWsPHQGLPLQHWLMVDM
• shfrytëzon në mënyrë të vazhdueshme, të pavarur, kritike dhe krijuese,
mjetet artistike dhe mundësitë e komunikimit dhe të të shprehurit në
art pamor në mënyrë të pavarur, të vazhdueshme.
.RPSHWHQFDHWsPHQGXDULW
1[sQsVLMD
• përpunon njohuritë vizuale në mënyrë të pavarur, krijuese dhe me
SsUJMHJMsVL
 ]JMLGKQsPsQ\UsWsSDYDUXUSUREOHPHWsQGU\VKPHDUWLVWLNH
• zhvillon aftësitë për të menduar dhe argumentuar në mënyrë kritike,
NULMXHVHGKHQGsUYHSUXHVH
• ndjek me vëmendje udhëzimet për të realizuar një krijim apo
veprimtari artistike.
.RPSHWHQFDHWsQ[sQLW
1[sQsVLMD
• përzgjedh në mënyrë të pavarur mjetet për të realizuar një krijim
DUWLVWLN
 SsUGRUEXULPHWsQGU\VKPHSsUWsUHDOL]XDUQMsNULMLP
• zgjidh në mënyrë të pavarur detyrën e dhënë.
.RPSHWHQFDSsUMHWsQVLSsUPDUUMHQGKHPMHGLVLQ
1[sQsVLMD
• drejton dhe merr pjesë aktive në aktivitete të artit pamor, si brenda
GKHMDVKWsNODVsVGXNHNRQWULEXDUQsPsQ\UsNULMXHVH
• kupton dhe gjen zgjidhje në mënyrë të pavarur për problemet
ekologjike, duke u ndërgjegjësuar për rolin e tyre në mbrojtjen e
mjedisit dhe në zhvillimin e qëndrueshëm.
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Arti Pamor 8
.RPSHWHQFDT\WHWDUH
1[sQsVLMD
• diskuton dhe bashkëpunon me të tjerët për çështje të ndryshme
NXOWXURUH
 UHVSHNWRQSXQsQHYHWGKHWsWsWMHUsYH
• bashkëpunon me të tjerët pamvarësisht kulturës, aftësive dhe nevojave
brenda dhe jashtë shkollës për një qëllim të përbashkët.
.RPSHWHQFDSHUVRQDOH
1[sQsVLMD
 NULMRQEHVLPLQWHYHWMDJMDWsYHSULPWDULYHDUWLVWLNH
• merr pjesë në mënyrë aktive në jetën artistike shkollore dhe në
NRPXQLWHW
• ndërgjegjëson veten e zhvillon vetëbesimin dhe krijimin e besimit te të
tjerët.
Kompetenca digjitale
1[sQsVLMD
• gjen, prodhon, krijon, prezanton dhe shkëmben informacion, si dhe
EDVKNsSXQRQQsUUMHWHWLQIRUPXHVHQsLQWHUQHW
• përdor mjetet të ndryshme në funksion të informacionit artistik, si:
YLGHR&''9'DSDUDWIRWRJUDÀNGLJMLWDONDPHUDHWM
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWSsUNRPSHWHQFDWHOsQGsV
.ULMLPLDUWLVWLN
1[sQsVLMD
 SsUGRULGHSHUVRQDOHHOHPHQWHWHJMXKsVSDPRUHGKHVWLPXMSsUNULMLP
zbulon rrugë të ndryshme të kombinimit të elementeve të artit pamor
SsUWsUHDOL]XDULGHWsDUWLVWLNH
• përdor hapat e procesit krijues, elementet e artit pamor dhe teknikat
DUWLVWLNH
• përzgjedh elementet e duhura për të realizuar idetë artistike në tema
WsSHUVRQDOL]XDUD
• përmirëson punën duke u mbështetur tek eksperimenti dhe në zgjidhje
WsQGU\VKPHDUWLVWLNH
 DQDOL]RQ EXULPH Ws QGU\VKPH LQIRUPDFLRQL GKH TsOOLPLQ H WLMVDM
NULMXHV
 LGHQWLÀNRQHOHPHQWHWsHNVSHULHQFsVVsWLMVDMDUWLVWLNHQsNULMLPoIDUs
ka mësuar dhe metodat që ka përdorur.
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Libër mësuesi
5HDOL]LPLLSXQLPLW
1[sQsVLMD
• përdor teknikat artistike, elementet e artit pamor në lidhje me mesazhin
TsGRWsSsUFMHOOsQsSXQsQG\GKHWUHGLPHQVLRQDOHQsDUWGKHGL]DMQ
• krijon punë origjinale nëpërmjet vëzhgimit direkt nga natyra, nëpërmjet
NXMWHVsV Vs WLMVDM PEL REMHNWHW QMHUs]LW HWM RVH QsSsUPMHW LPDJMLQDWsV
GXNHSsUGRUXUPXQGsVLWsVKSUHKsVHWsWHNQLNDYHWsQGU\VKPHDUWLVWLNH
 YOHUsVRQHNVSHULHQFDWHWLMVDMNULMXHVHGKHUHVSHNWRQPHQGLPLQHWMHWULW
 ]JMHGKLGHGKHSODQLÀNRQWHNQLNDWGKHPMHWHWHGXKXUDSsUUHDOL]LP
• eksperimenton me mjetet shprehëse të mjeteve dhe teknikave të ndryshme
DUWLVWLNHSsUWsPDWHULDOL]XDULGHWsHWLMVDMDQDOL]RQWHNQLNDWsQGU\VKPH
DUWLVWLNHSsUTsOOLPLQHWLMVDMNULMXHV
 LGHQWLÀNRQ HOHPHQWH Ws HNVSHULHQFsV Vs WLMVDM DUWLVWLNH Qs OLGKMH PH
realizimin e punimit, çfarë ka mësuar dhe metodat që ka përdorur.
9OHUsVLPLDUWLVWLN
1[sQsVLMD
• analizon dhe interpreton elementet e gjuhës vizuale, organizimin e tyre,
WHNQLNsQJMLQLQsQsQMsYHSsUDUWL
 LGHQWLÀNRQGKHYOHUsVRQYHSUDWHDUWLWQsDVSHNWLQHW\UHKLVWRULNGKHVR
FLDONXOWXURU
 LGHQWLÀNRQGKHDUJXPHQWRQDVSHNWLQVKSUHKsVGKHVLPEROLNWsYHSUsVVs
DUWLWWsSXQsVVsWLMVDMGKHWsVKRNXWVKRTHVGXNHVKSUHKXUHPRFLRQHW
 LQWHUSUHWRQDUJXPHQWRQGKHVKSUHKNsQGYsVKWULPLQHWLMVDMSsUQMsYH
SsUDUWLSsUQMsREMHNWDUWLVWLNSsUSXQLPLQHWLMVDMGKHDWsWsVKRNXW
VKRTHV
 SsUGRUQMsJMXKsVSHFLÀNHWsSsUVKWDWVKPHSsUWsSsUVKNUXDUGKHNRPHQ
WXDUYHSUDWHDUWLWSXQsQHWLMVDMDWsWsVKRNXWVKRTHVGKHHNVSHULHQFsQ
HWLMVDMDUWLVWLNH
 LGHQWLÀNRQ HOHPHQWH Ws HNVSHULHQFsV Vs WLMVDM DUWLVWLNH Qs YOHUsVLPLQ H
YHSUDYHWsDUWLWoIDUsNDPsVXDUGKHPHWRGDWTsNDSsUGRUXU
• kupton rëndësinë e rolit të artit pamor dhe artistit në shoqëri, në periudha
WsQGU\VKPHKLVWRULNH
 LGHQWLÀNRQQMsVsUsSURIHVLRQHVKTsOLGKHQPHDUWLQSDPRUGKHPHNDUL
erën artistike.
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13

Teknika
dhe
procese
artistike

Nr. Tematika

Teknika
piktorike të
përziera

Temat
PsVLPRUH

0sVXHVLMDL
Q[LWQ[sQsVLW
et të tregojnë
eksperiencat e tyre
mbi përdorimin
e më shumë se
një teknike për
realizimin e
LGHYH1[sQsVLW
et diskutojnë mbi
kombinimet e
ndryshme që kanë
përdorur, kur ato
kanë qenë ose jo të
suksesshme dhe
karakteristikat e
tyre.

'\RVHPsVKXPs
WHNQLNDQMsKHUsVK

53

x vlerësimi i punës në
JUXS

x vlerësimi i përgjigjeve
PHJRMs

9OHUsVLPSsUWsQ[sQs
9OHUsVLPIRUPXHV 

metoda
LQWHJUXHVH

x vlerësimi i detyrave të
VKWsSLVs

x vlerësimi i aktivitetit
gjatë debateve në
NODVs

zbatime praktike
x vlerësim mes
brenda dhe
Q[sQsVLVK
MDVKWsNODVH

hetimi dhe
]EXOLPL

puna në grup
dhe puna
LQGLYLGXDOH

x vetvlerësim me listë
NULWHUHVK

ilustrime të
imazheve
nga natyra
në përshtatje
me tema të
FDNWXDUD

ilustrime
YHSUDVKDUWL

materiale nga
LQWHUQHWL

Metodologjia Teknikat
e
Burimet
e
PsVLPGKsQLHV YOHUsVLPLW
teksti i artit
Vlerësim diagnostikues:
metoda
pamor për
interaktive,
bashkëvepruese, x intervistë me një listë NODVsQ9,
WUHJXHVLVK
JMLWKsSsUIVKLUsVH

6LWXDWDHSDUDVKLNXDUHWsQ[sQLW

Arti Pamor 8

14

Teknika
piktorike
eksperimentale

Temat
Nr. Tematika
PsVLPRUH
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Eksperimenti është një metodë
që përdoret nga artistët për të
gjetur mundësi të reja shprehëse.
0sVXHVLMDRULHQWRQQ[sQsVLWHWWs
eksperimentojnë, duke pikuar ngjyrë
me penel mbi një letër të lagur me ujë.
1[sQsVLWHW]EXORMQsTsUH]XOWDWLsVKWs
i papritur nga njëra letër te tjetra.

7HNQLNDWHNVSHULPHQWDOHPH
UH]XOWDWHWsSDSULWXUD

projekte
kurrikulare.

x projekt kurrikular.

modele të
detyrave nga
Q[sQsVLW

Metodologjia Teknikat
e
Burimet
e
PsVLPGKsQLHV YOHUsVLPLW
IRWRJUDÀWs
EDVKNsELVHGLP x YHWYOHUsVLP
objekteve të
x intervistë me një listë artit, dizajnit,
teknika që
WUHJXHVLVK
zhvillojnë
artizanatit dhe
mendimin kritik
trashëgimisë
x vëzhgim me një listë
GKHNULMXHV
NXOWXURUH
WsSORWsWUHJXHVLVK
prezantime
VOLGH
x SRUWRIRO
në forma të
materiale të
ndryshme,
x prezantim me gojë ose krijuara nga
përfshirë TIK.
PsVXHVLW
PHVKNULP

6LWXDWDHSDUDVKLNXDUHWsQ[sQLW

Libër mësuesi

16

15

Nr. Tematika

Gjuha
IRWRJUDÀNH
sipas gjinive

Teknika e
stampimit

Temat
PsVLPRUH
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0sVXHVLMDVKIDTLPD]KHWsQGU\VKPH
IRWRJUDÀNHGKHLIWRQQ[sQsVLWHWWs
LGHQWLÀNRMQsDWsTsVKRKLQ$WD$WR
identifokojnë peizazhin, portretin,
IRWRQHUHNODPsVHWM1[sQsVLWHW
NUDKDVRMQsJMLQLWsHIRWRJUDÀVsPHDWR
të pikturës, duke gjetur ngjashmëritë
dhe dallimet.

1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsSsUWHNQLNDW
e ndryshme të stampimit që ata
njohin dhe dinë të përdorin, mbi
karakteristikat e tyre të veçanta
dhe rëndësinë e kësaj teknike në
VKXPsÀVKLPLQHLPD]KLW$WD$WR
diskutojnë për shtypin dhe rëndësinë
e tij në përhapjen e imazhit.
)RWRJUDÀDVLPMHWVKSUHKsV

7HNQLNDHVWDPSLPLWGKH
VKXPsÀVKLPLLLPD]KLW

6LWXDWDHSDUDVKLNXDUHWsQ[sQLW

Metodologjia Teknikat
e
Burimet
e
PsVLPGKsQLHV YOHUsVLPLW

Arti Pamor 8





56







Imazhi në
reklamë



Imazhi në
reklamë

Temat
Nr. Tematika
PsVLPRUH

Grupet e punës diskutojnë mbi temën
e idenë e përzgjedhur për posterin e
tyre dhe mënyrën e realizimit.

1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELUHNODPDW
e ndryshme, si ato televizive edhe
UHNODPDWÀJXUDWLYHWsREMHNWHYHWs
NRQVXPLW$WD$WRGLVNXWRMQsGXNHX
nisur edhe nga eksperienca e tyre
personale, se sa janë ndikuar nga
reklama për të blerë një produkt,
apo për të kuptuar mesazhin që ajo
përcjell.
3RVWHUSsUUHNODPs

5HNODPDVLNRPXQLNLP

6LWXDWDHSDUDVKLNXDUHWsQ[sQLW

Metodologjia Teknikat
e
Burimet
e
PsVLPGKsQLHV YOHUsVLPLW

Libër mësuesi





Nr. Tematika

Skulptura.
Modelimi me
letër

Skulptura.
Modelimi me
letër

Temat
PsVLPRUH

Në orën e dytë të kësaj teme
Q[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELPDVNDW
që kanë realizuar nëpërmjet teknikës
VsPRGHOLPLWPHOHWsU$WDDWR
diskutojnë që t’u japin karakteristika
të veçanta këtyre maskave nëpërmjet
ngjyrave, duke parë edhe shembuj të
ndryshëm.

1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELWHNQLNsQH
modelimit dhe karakteristikat e saj me
SODVWHOLQsGKHPHPDWHULDOHTsDWDDWR
QMRKLQ$WDDWRGLVNXWRMQsJMLWKDVKWX
mbi teknikën e modelimit me letër dhe
karakteristikat e saj.
0DVND

0RGHOLPLGKHNDUDNWHULVWLNDWH
PDWHULDOHYHSsUPRGHOLP PDVND

6LWXDWDHSDUDVKLNXDUHWsQ[sQLW

Metodologjia Teknikat
e
Burimet
e
PsVLPGKsQLHV YOHUsVLPLW

Arti Pamor 8
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Konstruksioni.
Qyteti dhe
ndërtesat

Skulptura.
Gdhendja

Temat
Nr. Tematika
PsVLPRUH

58
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPEL
konstruksionin në arkitekturë, mbi
llojet e ndryshme të ndërtesave,
materialet dhe lidhjen e formës me
funksionin.
Nëpërmjet imazheve të ndryshme
DWDDWR]EXORMQsIRUPDWHIDEULNDYH
dhe lidhjen me funksionet.

1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELQMRKXULWs
në teknikën e gdhendjes, mjetet dhe
PDWHULDOHWTsSsUGRUHQ$WDDWR
vëzhgojnë maska të gdhendura nga
kultura të ndryshme dhe diskutojnë
për të realizuar një maskë të gdhendur
mbi sapun.
6KSUHKHPQsSsUPMHW
NRQVWUXNVLRQLW )DEULND

7HNQLNDHJGKHQGMHVGKHPXQGsVLWs
VKSUHKsVH

6LWXDWDHSDUDVKLNXDUHWsQ[sQLW

Metodologjia Teknikat
e
Burimet
e
PsVLPGKsQLHV YOHUsVLPLW

Libër mësuesi





Nr. Tematika

6LWXDWDHSDUDVKLNXDUHWsQ[sQLW

6NXOSWXUDOsYL]sVH
Skulptura
lëvizëse. Punë
në grup. Projekt 1[sQsVLWHWYs]KJRMQsVNXOSWXUDWH
Kalderit, njihen me karakteristikat

e punës së tij dhe diskutojnë mbi
WR$WDDWRQGDKHQQsJUXSH
SODQLÀNRMQsSXQsQGKHGLVNXWRMQs
mbi idetë.
6NXOSWXUDOsYL]sVH
Skulptura
lëvizëse. Punë
në grup. Projekt 1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELLGHWs
e tyre për skulpturat lëvizëse,

për skicat që kanë realizuar dhe
PDWHULDOHWTsGRWsSsUGRULQ$WDDWR
diskutojnë mbi mënyrën e bashkimit
të pjesëve në mënyrë që të ruajnë
ekuilibrin.

Temat
PsVLPRUH

Metodologjia Teknikat
e
Burimet
e
PsVLPGKsQLHV YOHUsVLPLW

Arti Pamor 8
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Libër mësuesi

3ODQLÀNLPLGLWRUED]XDUQsVLWXDWD
WsWsQ[sQLW MDQDUPDUV
 3ODQLÀNLPLGLWRU







GDWD

)XVKD Arte /sQGDArt pamor Shkalla: 4
.ODVD: VIII
Tematika: Teknika dhe procese 6LWXDWDHWsQ[sQLW)RWRJUDÀDVLPMHW
VKSUHKsV
artistike
0sVXHVLMDVKIDTLPD]KHWsQGU\VKPH
IRWRJUDÀNHGKHLIWRQQ[sQsVLWHWWs
7HPDPsVLPRUH: Teknika
LGHQWLÀNRMQsDWsTsVKRKLQ$WDDWR
piktorike të përziera
identifokojnë peizazhin, portretin, foton e
UHNODPsVHWM1[sQsVLHWNUDKDVRMQsJMLQLWs
HIRWRJUDÀVsPHDWRWsSLNWXUsVGXNH
gjetur ngjashmëritë dhe dallimet.
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV - WHNQLNDWsSsU]LHUDSLNWRULNH
- ODSVGKHDNXDUHO
WHPsVPsVLPRUH
- ERMsNLQsGKHDNXDUHO
Nxënësi/ja:
- EDMUDYDMLGKHDNXDUHO
- zbulon karakteristikat dhe
- pastela dhe akuarel.
mundësitë shprehëse të
teknikave piktorike të përziera;
- përdor me kompetencë teknikën
e përzier të pastelit me
akuarelet në krijim;
- krijon me teknikën e pastelit dhe të akuareleve, duke
përdorur elemente të gjuhës
pamore;
- shpreh mendimin e tij/saj
për mundësitë shprehëse të
teknikave piktorike të përziera.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUHRVH
Burimet/mjetet/materialet:
PHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- ilustrime veprash me tekni Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
NDSLNWRULNHWsSsU]LHUD
- mjete të tilla, si: pastela dhe - teknologjia.
akuarela.
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
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Arti Pamor 8
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
0sVXHVLMDLQ[LWQ[sQsVLWHWWsWUHJRMQsHNVSHULHQFDWHW\UHPELSsUGRULPLQ
HPsVKXPsVHQMsWHNQLNHSsUUHDOL]LPLQHLGHYH1[sQsVLWHWGLVNXWRMQs
mbi kombinimet e ndryshme që kanë përdorur, kur ato kanë qenë ose jo të
sukseshme dhe mbi karakteristikat e tyre.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHQsVKXPsUDVWHSsUGRUHQWHNQLNDWsUHMDQsIRUPsQ
e eksperimentit që kur rezultojnë të suksesshme mund të vazhdojnë të
përdoren, ose në të kundërt ua lënë vendin eksperimenteve të reja. Në
VKHPEXMWHYHSUDYHWsDUWLVWsYHQ[sQsVLWHW]EXORMQsWHNQLNDWHSsU]LHUDTs
DWDDWRNDQsSsUGRUXUGKHNDUDNWHULVWLNDWHW\UH
6LSDVVKHPEXOOLWQsOLEsUQ[sQsVLWHWPXQGWsYs]KJRMQsPHNXMGHVQMs
YHSsUDUWLNXsVKWsSsUGRUXUQMsWHNQLNsHSsU]LHU YDMLGKHDNXDUHODW GKH
WsUHDOL]RMQsHGKHDWDDWRQMsGHW\UsNXQsPsQ\UsWsQJMDVKPHWsSsU]LHMQs
SDVWHODWHYDMLWPHDNXDUHODW3DVLPEDURMQsGHW\UsQQ[sQsVLWHWVKRKLQ
UH]XOWDWLQGKHGLVNXWRMQsPELPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsWLM1[sQsVLWHW
kuptojnë edhe mundësitë e shumta shprehëse që ofrojnë teknikat e përziera.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

 3ODQLÀNLPLGLWRU



)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Teknika dhe procese
artistike
7HPDPsVLPRUH: Teknika
piktorike eksperimentale





GDWD

Shkalla: 4 .ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW7HNQLNDW
HNVSHULPHQWDOHPHUH]XOWDWHWs
papritura
Eksperimenti është një metodë që
përdoret nga artistët për të gjetur
PXQGsVLWsUHMDVKSUHKsVH0sVXHVLMD
RULHQWRQQ[sQsVLWHWWsHNVSHULPHQWRMQs
duke pikuar ngjyrë me penel mbi
QMsOHWsUWsODJXUPHXMs1[sQsVLWHW
zbulojnë që rezultati është i papritur nga
një letër te tjetra.
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Libër mësuesi
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
WHPsVPsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- zbulon karakteristikat dhe
mundësitë shprehëse të teknikave
piktorike eksperimentale;
- përdor me kompetencë teknika
eksperimentale në krijim;
- krijon me teknikat piktorike ekspermentale, duke përdorur elemente të gjuhës pamore;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë shprehëse të teknikave
piktorike eksperimentale.
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- imazhe që ilustrojnë teknika
SLNWRULNHHNVSHULPHQWDOH
- mjete të tilla, si: akuarele,
ngjitës, laspsa me ngjyra, rapi
dograf.

)MDOsWN\oH
- WHNQLNDSLNWRULNHHNVSHULPHQWDOH
- SsUKDSMDHQJM\UsVQsOHWsUWsODJXU
- SDUDÀQsRVHQJMLWsVGKHDNXDUHOD
- OsQJMHWsSDSsUVKNXHVKsPQJDXML
- pastela dhe akuarele.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- teknologjia.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
Eksperimenti është një metodë që përdoret nga artistët për të gjetur
PXQGsVLWsUHMDVKSUHKsVH0sVXHVLMDRULHQWRQQ[sQsVLWHWWs
eksperimentojnë duke pikuar ngjyrë me penel mbi një letër të lagur me ujë.
1[sQsVLWHW]EXORMQsTsUH]XOWDWLsVKWsLSDSULWXUQJDQMsUDOHWsUWHWMHWUD
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHQsQHPsUWLPLQ´WHNQLNDHNVSHULPHQWDOHµSsUIVKLKHQ
ato teknika, të cilat prodhojnë rezultate të ndryshme mes tyre, por edhe të
SDSULWXUD1sSsUPMHWLPD]KHYHPMHWHYHGKHHNVSHULPHQWHYHQ[sQsVLWHW
njihen me teknika të ndryshme eksperimentale dhe me karakteristikat e tyre.
9HSULPWDULWsQsOLEsULXGKs]RMQsQ[sQsVLWHWWsSURYRMQsWHNQLNDWs
ndryshme eksperimentale. Pasi përzgjedhin teknikën me të cilën realizojnë
SXQLPLQHW\UHQ[sQsVLWHW]EXORMQsWsSDSULWXUDWHWHNQLNsV$WDDWR
VKRKLQUH]XOWDWLQGKHGLVNXWRMQsPELPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsVDM1[sQsVLW
et kuptojnë edhe mundësite e shumta shprehëse që ofrojnë teknikat e
eksperimentale.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
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Arti Pamor 8
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH
 3ODQLÀNLPLGLWRU





GDWD

)XVKD Arte /sQGDArt pamor Shkalla: 3 .ODVD: VII
Tematika: Teknika dhe procese 6LWXDWDHWsQ[sQLW7HNQLNDHVWDPSLPLW
GKHVKXPsÀVKLPLLLPD]KLW
artistike
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsSsUWHNQLNDWH
ndryshme të stampimit që ata njohin dhe
7HPDPsVLPRUH: Teknika e
që dinë të përdorin, mbi karakteristikat
stampimit
e tyre të veçanta dhe rëndësinë e kësaj
WHNQLNHQsVKXPsÀVKLPLQHLPD]KLW
$WDDWRGLVNXWRMQsSsUVKW\SLQGKH
rëndësinë e tij në përhapjen e imazhit.
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
- VWDPSLPL
WHPsVPsVLPRUH
- VKXPsÀVKLPLLLLPD]KLW
Nxënësi/ja:
- mail arti.
- zbulon karakteristikat dhe
mundësitë shprehëse të
teknikës së stampimit;
përdor me kompetencë
mjetet e teknikës së stampimit
në krijim;
krijon me teknikën e stampimit, duke përdorur elemente të
gjuhës pamore;
- shpreh mendimin e tij/saj
për mundësitë shprehëse të
teknikës së stampimit.
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Libër mësuesi
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUHRVH
Burimet/mjetet/materialet:
PHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- LOXVWULPHWsYHSUDYHJUDÀNH Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
të realizuara me teknikat e
- teknologjia.
VWDPSLPLW
- mjete të tilla, si: bojra uji,
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
mjete të ndryshme stampi
- njohja e kulturave.
mi, letra, gërshërë etj.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsSsWHNQLNDWHQGU\VKPHWsVWDPSLPLWTsDWDQMRKLQ
dhe që dinë të përdorin, mbi karakteristikat e tyre të veçanta dhe rëndësinë
HNsVDMWHNQLNHQsVKXPsÀVKLPLQHLPD]KLW$WDDWRGLVNXWRMQsSsUVKW\SLQ
dhe rëndësinë e tij në përhapjen e imazhit.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHWHNQLNDHVWDPSLPLWVRWMRYHWsPNDQMsSsUGRULP
mjaft të gjerë në përhapjen me shpejtësi të informacionit në të gjitha fushat,
por gjithashtu, është një mjet shprehës artistik shumë i rëndësishëm në art
dhe dizajn.
1sSsUPMHWLPD]KHYHPsVXHVLMDVKSMHJRQPsQ\UsQGKHDUV\HQHOLQGMHVVs
“Mail artit”, si një formë arti që udhëton me postën, në mjetet e transportit
dhe bashkon artistët. Gjithashtu, “Mail arti” është edhe një formë e
SHUVRQDOL]LPLWWsLPD]KHYHWsVWDPSXDUD SsUWDEsUsDWsVDPsWsYHoDQWs 
'XNHXPEsVKWHWXUWH´0DLODUWLµYHSULPWDULDQsOLEsULRULHQWRQQ[sQsVLW
et të personalizojnë një kartolinë apo një zarf nëpërmjet teksnikës së
VWDPSLPLW*MLWKDVKWXQ[sQsVLWHWPXQGWs]JMHGKLQWsSsUGRULQWHNQLNsQH
stampimit për efekte dekorarive.
3DVLPEDURMQsGHW\UsQQ[sQsVLWHWVKRKLQUH]XOWDWLQGKHGLVNXWRMQsPEL
mënyrën e realizimit të stampës, të imazhit të stampuar dhe mbi qëllimin e
përdorimit të teknikës së stampimit.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH
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Arti Pamor 8
 3ODQLÀNLPLGLWRU





GDWD

)XVKD Arte /sQGDArt pamor Shkalla: 4 .ODVD: VIII
Tematika: Teknika dhe procese 6LWXDWDHWsQ[sQLW)RWRJUDÀDVLPMHW
VKSUHKsV
artistike
0sVXHVLMDVKIDTLPD]KHWsQGU\VKPH
IRWRJUDÀNHGKHLIWRQQ[sQsVLWHWWs
7HPDPsVLPRUH: Gjuha
LGHQWLÀNRMQsDWsTsVKRKLQ$WDDWR
IRWRJUDÀNHVLSDVJMLQLYH
identifokojnë peizazhin, portretin, foton e
UHNODPsVHWM$WDDWRNUDKDVRMQsJMLQLWsH
IRWRJUDÀVsPHDWRWsSLNWXUsVGXNHJMHWXU
ngjashmëritë dhe dallimet.
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV - JMLQLWsHIRWRJUDÀVs
- SRUWUHWLQsIRWRJUDÀ
WHPsVPsVLPRUH
- SHL]D]KLQsIRWRJUDÀ
Nxënësi/ja:
- IRWRUHSRUWD]KL
- zbulon karakteristikat dhe
- QDW\UDHTHWsQsIRWRJUDÀ
mundësitë shprehëse të
- IRWRJUDÀDSsUUHNODPs
IRWRJUDÀVssipas gjinisë;
përdor me kompetencë apara- - IRWRJUDÀDVKNHQFRUH
- IRWRJUDÀDHNVSHULPHQWDOH
WLQIRWRJUDÀN
- UHDOL]RQIRWRJUDÀGXNHNRPpozuar elementet brenda kuadratit;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë shprehëse fotografisë.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUHRVH
Burimet/mjetet/materialet:
PHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- IRWRJUDÀTsLOXVWURMQs
Lidhje me fushat kurrikulare:
JMLQLWs
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- mjete të tilla, si: aparat fo
WRJUDÀNGLJMLWDOREMHNWHSsU - teknologjia.
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
natyrën e qetë.
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
0sVXHVLMDVKIDTLPD]KHWsQGU\VKPHIRWRJUDÀNHGKHLIWRQQ[sQsVLWHW
WsLGHQWLÀNRMQsDWsTsVKRKLQ$WDDWRLGHQWLÀNRMQsSHL]D]KLQSRUWUHWLQ
IRWRQHUHNODPsVHWM1[sQsVLWHWNUDKDVRMQsJMLQLWsHIRWRJUDÀVsPHDWRWs
pikturës, duke gjetur ngjashmëritë dhe dallimet.
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Libër mësuesi
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHDVKWXVLSsUSLNWXUsQHGKHSsUIRWRJUDIQsSsU
lehtësi studimi është bërë e zakonshme të përdoret një ndarje sipas gjinisë.
1sSsUPMHWLPD]KHYHWsQGU\VKPHIRWRJUDÀNHQ[sQsVLWHWLGHQWLÀNRMQsGKH
GLVNXWRMQsVsEDVKNXPHPsVXHVLQHQNDUDNWHULVWLNDWHJMLQLYHWsQGU\VKPH
WsIRWRJUDÀVs
9HSULPWDULDXGKs]RQQ[sQsVLWHWPELUsQGsVLQsHNRPSR]LPLWGKHVLWs
IRWRJUDIRMQsQMsQDW\UsWsTHWsQsSLNDWsQGU\VKPHVKLNLPL1[sQsVLWHW
vendosin natyrën e qetë në klasë dhe fotografojnë. Pasi mbarojnë detyrën,
Q[sQsVLWHWVKRKLQUH]XOWDWLQQsHNUDQLQHDSDUDWLWGLJMLWDOGKHGLVNXWRMQsVL
ndryshon kompozimi në pika të ndryshme shikimi, por edhe në burime të
ndryshme të dritës.
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

 3ODQLÀNLPLGLWRU





GDWD

)XVKD Arte /sQGDArt pamor Shkalla: 4
.ODVD: VIII
Tematika: Teknika dhe procese 6LWXDWDHWsQ[sQLW5HNODPDVL
komunikim
artistike
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELUHNODPDW
7HPD PsVLPRUH: Imazhi në e ndryshme, si ato televizive edhe
UHNODPDWÀJXUDWLYHWsREMHNWHYHWs
reklamë
NRQVXPLW$WDDWRGLVNXWRMQsGXNH
6.0.3
u nisur edhe nga eksperienca e tyre
6.0.4
personale, se sa janë ndikuar nga
reklama për të blerë një produkt, apo për
të kuptuar mesazhin që ajo përcjell.
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Arti Pamor 8
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
- LPD]KLQsUHNODPs
WHPsVPsVLPRUH
- PHVD]KLLUHNODPsV
Nxënësi/ja:
- poster.
- zbulon karakteristikat dhe
mundësitë shprehëse të
imazhit në reklamë;
përdor me kompetencë teknika
të ndryshme artistike për të realizuar një poster për reklamë;
krijon një poster për reklamë,
duke përdorur elemente të
gjuhës pamore;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë shprehëse të imazhit
në reklamë.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUHRVH
Burimet/mjetet/materialet:
PHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- imazhe që ilustrojnë reklama Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
PHPHVD]KHWsQGU\VKPH
- teknologjia.
- mjete të tilla, si: letër, laps,
lapsa me ngjyra, gomë,
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
LPD]KHIRWRJUDÀNHHWM Qs
- njohja e kulturave.
varësi të teknikës së përzg
MHGKXU 
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELUHNODPDWHQGU\VKPHVLDWRWHOHYL]LYHHGKH
UHNODPDWÀJXUDWLYHWsREMHNWHYHWsNRQVXPLW$WDDWRGLVNXWRMQsGXNHX
nisur edhe nga eksperienca e tyre personale, se sa janë ndikuar nga reklama
për të blerë një produkt, apo për të kuptuar mesazhin që ajo përcjell.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHUHNODPDsVKWsQMsIRUPsHNRPXQLNLPLWQsSsUPMHW
IMDOsYHGKHLPD]KLW0sVXHVLMDWKHNVRQVHUHNODPDNULMRKHWQJDLPD]KHW
GKHIMDOsWHPXQGWsSsUKDSHWQsSsUPMHWVKW\SLW UHYLVWDYHGKHJD]HWDYH 
QsSsUPMHWWHOHYL]RULW VSRWHYHWHOHYL]LYH RVHQsSsUPMHWSRVWHUDYH
9HSULPWDULDRULHQWRQGKHXGKs]RQQ[sQsVLWHWWsUHDOL]RMQsQMsSRVWHUSsU
reklamë. I rëndësishëm është organizimi i punës në grup dhe përzgjedhja
HWHPsVVsUHNODPsV1sNsWsRUsQ[sQsVLWHWGLVNXWRMQsSsUWHPsQGKH
ndajnë detyrat në grup.
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Libër mësuesi
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH
 3ODQLÀNLPLGLWRU





)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Teknika dhe procese
artistike



GDWD

Shkalla: 4 .ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW3RVWHUSsUUHNODPs
Grupet e punës diskutojnë mbi temën
dhe idenë e përzgjedhur për posterin
7HPDPsVLPRUH: Imazhi në reklamë e tyre dhe për mënyrën e realizimit.
Gjithashtu, diskutojnë edhe për grupin
6.0.5
e njerëzve që kanë zgjedhur për t’iu
6.0.6
drejtuar mesazhin.
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
- LPD]KLQsUHNODPs
WHPsVPsVLPRUH
- PHVD]KLLUHNODPsV
Nxënësi/ja:
- poster.
- zbulon karakteristikat dhe
mundësitë shprehëse të imazhit në
reklamë;
përdor me kompetencë teknika të
ndryshme artistike për të realizuar
një poster reklame;
krijon një poster për reklamë,
duke përdorur elemente të gjuhës
pamore;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë shprehëse të imazhit në
reklamë.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
Burimet/mjetet/materialet:
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
Lidhje me fushat kurrikulare:
- imazhe që ilustrojnë reklama
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
PHPHVD]KHWsQGU\VKPH
- mjete të tilla, si: letër, laps, lap - teknologjia.
sa me ngjyra, gomë, imazhe
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
IRWRJUDÀNHHWM QsYDUsVLWs
- njohja e kulturave.
WHNQLNsVVsSsU]JMHGKXU 
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Arti Pamor 8
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
Grupet e punës diskutojnë mbi temën dhe idenë e përzgjedhur për posterin
e tyre dhe mënyrën e realizimit. Gjithashtu, diskutojnë edhe për grupin e
njerëzve që kanë zgjedhur për t’iu drejtuar mesazhin.
Ndërtimi i njohurive të reja
Gjatë kësaj ore grupet përqendrohen në realizimin e posterit. Çdo grup ka
zgjedhur teknikën e realizimit të tij. Çdo anëtar i grupit realizon detyrën
që i është ngarkuar nga grupi. Në fund grupi i bashkon të gjitha elementet
LPD]KHWGKHVORJDQLQ QsSRVWHU
3DVLPEDURMQsGHW\UsQQ[sQsVLWHWVKRKLQUH]XOWDWLQGKHGLVNXWRMQsPEL
mënyrën e realizimit të posterit dhe se si e kanë përdorur imazhin për të
përcjellë mesazhin.
Punimet ekspozohen në klasë.
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

 3ODQLÀNLPLGLWRU





)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Teknika dhe procese
artistike
7HPDPsVLPRUH: Skulptura. Modelimi
me letër
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GDWD

Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW0RGHOLPLGKH
NDUDNWHULVWLNDWHPDWHULDOHYHSsU
PRGHOLP PDVND
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPEL
teknikën e modelimit dhe
karakteristikat e saj me plastelinë
HPHPDWHULDOHTsDWDQMRKLQ$WD
ato diskutojnë gjithashtu, mbi
teknikën e modelimit me letër,
karakteristikat e saj dhe mundësitë
shprehëse.

Libër mësuesi
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWsNRPSHWHQFDYH
WsOsQGsVVLSDVWHPsVPsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- zbulon karakteristikat dhe mundësitë
shprehëse të teknikës së modelimit me
letër;
përdor me kompetencë materialin e
letrës për modelim;
krijon me teknikën e modelimit, duke
përdorur elemente të gjuhës pamore;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë shprehëse të teknikës së
modelimit me letër.
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- ilustrime të veprave në skulpturë
të realizuara nëpërmjet teknikës së
PRGHOLPLWPHOHWsU
- mjete të tilla, si: letër, vinovil, pla
stelinë.

)MDOsWN\oH
-

VNXOSWXUD
PRGHOLPLPHOHWsU
maska.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUD
NXUULNXODUHRVHPHWHPDW
QGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- gjuhët dhe komunikimi: letër
VLD
- teknologjia.
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYH
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELWHNQLNsQHPRGHOLPLWGKHNDUDNWHULVWLNDWHVDM
PHSODVWHOLQsGKHPHPDWHULDOHTsDWDQMRKLQ$WDDWRGLVNXWRMQsJMLWKDVKWX
mbi teknikën e modelimit me letër, karakteristikat e saj dhe mundësitë
shprehëse.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHQMsIRUPsWMHWsUPMDIWLQWHUHVDQWHHPRGHOLPLWGKH
mjaft e thjeshtë në përdorim është modelimi i letrës së lagur.
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHPDWHULDOLSsUPRGHOLPUHDOL]RKHWGXNHSsU]LHU
copa letrash të lagura me ngjitës, shpjegon mënyrat e përdorimit dhe
mundësitë shprehëse. Është një teknikë shumë e thjeshtë në përdorim dhe
në momentin që objekti i krijuar me këtë teknikë thahet, mund edhe të
pikturohet.
9HSULPWDULDRULHQWRQQ[sQsVLWHWVLWsUHDOL]RMQsQMsPDVNs1sRUsQHSDUs
Q[sQsVLWHWUHDOL]RMQsPDVNsQHPRGHOXDUPHOHWsU3sUNsWsDWDDWRRVHNULMRMQs
një model me plastelinë, ose përdorin një maskë të gatshme.
3DVLPEDURMQsSXQsQQ[sQsVLWHWVKRKLQUH]XOWDWLQGKHGLVNXWRMQsPELPsQ\UsQ
e realizimit të maskës. Maska lihet të thahet për të qenë gati orën e dytë.
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Arti Pamor 8
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

 3ODQLÀNLPLGLWRU





)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Teknika dhe procese artistike
7HPDPsVLPRUH: Skulptura. Modelimi
me letër

5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWsNRPSHWHQFDYH
WsOsQGsVVLSDVWHPsVPsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- zbulon karakteristikat dhe mundësitë
shprehëse të teknikës së modelimit me
letër;
përdor me kompetencë materialin e
letrës për modelim;
krijon me teknikën e modelimit, duke
përdorur elemente të gjuhës pamore;
- shpreh mendimin e tij/saj për mundësitë
shprehëse të teknikës së modelimit me letër.
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- ilustrime të veprave në skulpturë të
realizuara nëpërmjet teknikës së mod
HOLPLWPHOHWsU
- mjete të tilla, si: letër, vinovil, plaste
linë, bojra uji.
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GDWD
Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW0DVND
Në orën e dytë të kësaj teme
Q[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELPDVNDW
që kanë realizuar nëpërmjet
teknikës së modelimit me letër.
$WDDWRGLVNXWRMQsTsW·XMDSLQ
karakteristika të veçanta këtyre
maskave nëpërmjet ngjyrave duke
parë edhe shembuj të ndryshëm.
)MDOsWN\oH
-

VNXOSWXUD
PRGHOLPLPHOHWsU
maska.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUD
NXUULNXODUHRVHPHWHPDW
QGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- gjuhët dhe komunikimi: letër
VLD
- teknologjia.
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.

Libër mësuesi
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1sRUsQHG\WsWsNsVDMWHPHQ[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELPDVNDWTsNDQs
realizuar nëpërmjet teknikës së modelimit me letër. Ata diskutojnë që t’u
japin karakteristika të veçanta këtyre maskave nëpërmjet ngjyrave, duke
parë edhe shembuj të ndryshëm.
Ndërtimi i njohurive të reja
1[sQsVLWHWLMDSLQNDUDNWHULVWLNDWLSDUHYHWsPDVNDYHTsNDQsUHDOL]XDUQMs
orë më parë. Këtë e bëjnë me ndihmën ngjyrave por edhe të materialeve të
WMHUDQGLKPsVH OHWUDPHQJM\UDHWM 
3DVLPEDURMQsGHW\UsQQ[sQsVLWHWVKRKLQUH]XOWDWLQGKHGLVNXWRMQsPEL
mënyrën e realizimit të maskës dhe për karakteristikat e tyre.
0DVNDUXKHWQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

 3ODQLÀNLPLGLWRU



)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Teknika dhe procese
artistike
7HPDPsVLPRUH: Skulptura.
Gdhendja



GDWD

Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW7HNQLNDH
JGKHQGMHVGKHPXQGsVLWsVKSUHKsVH
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELQMRKXULWs
në teknikën e gdhendjes, për mjetet
GKHSsUPDWHULDOHWTsSsUGRUHQ$WD
ato vëzhgojnë maska të gdhendura nga
kultura të ndryshme dhe diskutojnë për
të realizuar një maskë të gdhendur mbi
sapun.
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Arti Pamor 8
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
- VNXOSWXUD
WHPsVPsVLPRUH
- JGKHQGMD
Nxënësi/ja:
- JGKHQGMDQsGUX
- zbulon karakteristikat dhe
mundësitë shprehëse të teknikës - JGKHQGMDQHJXUGKHPHUPHU
- gdhendja në materiale të buta.
së gdhendjes;
përdor me kompetencë mjetet
e gdhendjes në krijim;
krijon një maskë me teknikën
e gdhendjes, duke përdorur elemente të gjuhës pamore;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë shprehëse të teknikës
së gdhendjes.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
Burimet/mjetet/materialet:
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- ilustrime të veprave në skulp Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
turë të realizuara nëpërmjet
- teknologjia.
WHNQLNsVVsJGKHQGMHV
- mjete të tilla, si: sapun, thikë
RVHELVKWLQHOXJsVGKHPMHWH Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
GUXULPHPDMs 
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELQMRKXULWsQsWHNQLNsQHJGKHQGMHVPMHWHWGKH
PDWHULDOHWTsSsUGRUHQ$WDDWRYs]KJRMQsPDVNDWsJGKHQGXUDQJDNXOWXUD
të ndryshme dhe diskutojnë për të realizuar një maskë të gdhendur mbi
sapun.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHWKHOELLWHNQLNsVVsJGKHQGMHVsVKWsLQMsMWs
SDYDUsVLVKWPDWHULDOLWTsSsUGRUDUWLVWL6NXOSWRULHÀOORQSXQsQPH
një masë solide, së cilës në mënyrë sistematike i jep formën e duhur.
0sVXHVLMDVKSMHJRQPsQ\UDWHSsUGRULPLWGKHPXQGsVLWsVKSUHKsVHWs
WHNQLNsVVsJGKHQGMHVPHVDSXQ1[sQsVLWHWLQNXUDMRKHQWsSsUGRULQ
WHNQLNsQHJGKHQGMHVSsUWsNULMXDUQMsPDVNs$WDDWRQGMHNLQKDSSDV
hapi udhëzimet për të realizuar maskën. Pasi mbarojnë detyrën, shohin
rezultatin dhe diskutojnë mbi mënyrën e realizimit të gdhendjes së maskës
së tyre.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
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Libër mësuesi
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

 3ODQLÀNLPLGLWRU





)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Teknika dhe procese
artistike
7HPDPsVLPRUH: Konstruksioni.
Qyteti dhe ndërtesat

5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDVWHPsV
PsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- zbulon karakteristikat dhe mundësitë
shprehëse të konstruksionit;
- përdor me kompetencë mjetet e punës
për të realizuar një konstruksion (fabrikën);
- krijon, duke përdorur elemente të
gjuhës pamore;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mundësitë krijuese, që ofron
konstruksioni;
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GDWD
Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW6KSUHKHP
QsSsUPMHWNRQVWUXNVLRQLW IDEULND
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPEL
konstruksionin në arkitekturë, mbi
llojet e ndryshme të ndërtesave,
materialet dhe lidhjen e formës me
funksionin. Nëpërmjet imazheve të
QGU\VKPHDWDDWR]EXORMQsIRUPDW
e fabrikave dhe lidhjen e tyre me
funksionin.
)MDOsWN\oH
-

NRQVWUXNVLRQL
XUEDQLVWLND
QGsUWHVDW
forma dhe funksioni i ndërtes
ave.

Arti Pamor 8
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUD
NXUULNXODUHRVHPHWHPDW
QGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- WHNQRORJMLD
- shkencat e natyrës.

Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- imazhe që demostrojnë qytetin,
QGsUWHVDWIDEULNsQ
- mjete të tilla, si: pipëza, ngjitës
letër, gërshërë, letra me ngjyra.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELNRQVWUXNVLRQLQQsDUNLWHNWXUsPELOORMHW
e ndryshme të ndërtesave, mbi materialet dhe lidhjen e formës me
IXQNVLRQLQ1sSsUPMHWLPD]KHYHWsQGU\VKPHDWDDWR]EXORMQsIRUPDWH
fabrikave dhe lidhjen e tyre me funksionin.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHVWUXNWXUDHoGRT\WHWLNDUDNWHUL]RKHWQJDUUMHWL
rrugor, nga ndërtesat që përdoren për banim dhe nga ndërtesat publike, por
çdo qytet ka karakteristikat e tij të veçanta. Në përgjithësi struktura e çdo
ndërtese dhe forma e saj ka lidhje të ngushtë me funksionin.
1[sQsVLWHWYs]KJRMQsNRQVWUXNVLRQLQHIDEULNsVGKHGLVNXWRMQsOLGKMHQ
TsNDIRUPDPHIXQNVLRQLQHVDM'XNHQGHNXUKDSSDVKDSLSURFHVLQDWD
DWRUHDOL]RMQsNRQVWUXNVLRQLQHIDEULNsV3DVLPEDURMQsSXQsQQ[sQsVLWHW
shohin rezultatin dhe diskutojnë mbi mënyrën e realizimit.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH
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Libër mësuesi
 3ODQLÀNLPLGLWRU



)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Teknika dhe procese
artistike
7HPDPsVLPRUH: Skulptura
lëvizëse. Punë në grup. Projekt





GDWD

Shkalla: 4 .ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW6NXOSWXUDOsYL]sVH
1[sQsVLWHWYs]KJRMQsVNXOSWXUDWH
Kalderit, njihen me karakteristikat e
punës së tij dhe diskutojnë mbi këto
NDUDNWHULVWLND$WDDWRQGDKHQQs
JUXSHGKHSODQLÀNRMQsSXQsQ
)MDOsWN\oH

5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
- VNXOSWXUDOsYL]sVH
WHPsVPsVLPRUH
- ekuilibri.
Nxënësi/ja:
- zbulon karakteristikat e skulpturave lëvizëse dhe mënyrën e ndërtimit të tyre;
- përdor me kompetencë mjetet e
punës për të realizuar një skulpturë lëvizëse;
- krijon skulpturën lëvizëse, duke
pasur parasysh ekuilibrin;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mënyrat e shumta të krijimit
dhe të përdorimit të skulpturave
lëvizëse.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
Burimet/mjetet/materialet:
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- imazhe të skulpturave lëvizëse Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
dhe imazhe që demostrojnë
mënyrën e ndërtimit të skulp - WHNQRORJMLD
- shkencat e natyrës.
WXUDYHOsYL]sVH
- mjete të tilla, si: shkopinj, fje
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
dhe peshat që mund të jenë
letër, plastikë ose kombinimi i - njohja e kulturave.
të dyjave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1[sQsVLWHWYs]KJRMQsVNXOSWXUDWH.DOGHULWQMLKHQPHNDUDNWHULVWLNDWH
SXQsVVsWLMGKHGLVNXWRMQsPELNsWRNDUDNWHULVWLND$WDDWRQGDKHQQs
JUXSHGKHSODQLÀNRMQsSXQsQ
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Arti Pamor 8
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHVNXOSWXUDWOsYL]sVHMDQsQMsOORMVWUXNWXUHHEsUsPH
forma delikate të baraspeshuara, që rrinë pezull dhe lëvizin sipas rrymave
të ajrit. Ky projekt artistik mund të realizohet në grup. Çdo grup mund të
përbëhet nga 4 ose 5 anëtarë.
1sID]sQHSDUsQ[sQsVLWHWYs]KJRMQsVNXOSWXUDWsQGU\VKPHWsOsYL]VKPH
$WDDWRGXKHWWsPEDMQsSDUDV\VK1GsUWLPLLQMsVNXOSWXUHWsOsYL]VKPHÀOORKHW
gjithmonë nga pjesa e poshtme. Më pas ndërtohen nivelet me radhë, duke
baraspeshuar çdo degë. Duhet pasur kujdes që pjesët të jenë të lëvizshme
GKHWsPRVSsUSODVHQPHQMsUDWMHWUsQ1[sQsVLWHWQGDKHQQsJUXSH
skicojnë dhe ideojnë skulpturën e tyre lëvizëse sipas një skeme të caktuar.
0sSDVÀOORMQsWsUHDOL]RMQsSMHVsWSsUEsUsVHWsVNXOSWXUsVOsYL]sVH$WD
ato zgjedhin materialin e degëve dhe të objekteve që do të varen. Pasi
NDQsSsU]JMHGKXUPDWHULDOLQDWDDWRUHDOL]RMQsREMHNWHWTsGRWsYDULQQs
oGRDQsWsGHJsYH)RUPDWGKHQJM\UDWHW\UHPXQGWsMHQsWsODUPLVKPH
ashtu si edhe materialet e zgjedhura për realizimin e tyre. Degët me
objektet e varura bëhen gati për orën e fundit kur do të bëhet edhe montimi
përfundimtar i pjesëve të skulpturës lëvizëse.
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

 3ODQLÀNLPLGLWRU





)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Teknika dhe procese
artistike



GDWD

Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW6NXOSWXUD
OsYL]sVH
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELLGHWs
7HPDPsVLPRUH: Skulptura lëvizëse. e tyre për skulpturat lëvizëse, mbi
skicat që kanë realizuar dhe mbi
Punë në grup. Projekt
materialet që kanë përdorur.
$WDDWRGLVNXWRMQsPELPsQ\UsQH
bashkimit të pjesëve, në mënyrë që
të ruajnë ekuilibrin.
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)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
- VNXOSWXUDOsYL]sVH
WHPsVPsVLPRUH
- ekuilibri.
Nxënësi/ja:
- zbulon karakteristikat e skulpturave
lëvizëse dhe mënyrën e ndërtimit të
tyre;
- përdor me kompetencë mjetet e
punës për të realizuar një skulpturë
lëvizëse;
- krijon skulpturën lëvizëse, duke pasur parasysh ekuilibrin;
- shpreh mendimin e tij/saj për
mënyrat e shumta të krijimit dhe të
përdorimit të skulpturave lëvizëse.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
Burimet/mjetet/materialet:
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
Lidhje me fushat kurrikulare:
- imazhe të skulpturave lëvizëse
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
dhe imazhe që demostrojnë
mënyrën e ndërtimit të skulptur - WHNQRORJMLD
- shkencat e natyrës.
DYHOsYL]sVH
- 0MHWHWsWLOODVLVKNRSLQMÀMH
dhe peshat që mund të jenë letër, Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
plastikë ose kombinimi i të dy
jave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELLGHWsHW\UHSsUVNXOSWXUDWOsYL]sVHPELVNLFDW
që kanë realizuar dhe mbi materialet që kanë përdorur.
$WDDWRGLVNXWRMQsPELPsQ\UsQHEDVKNLPLWWsSMHVsYHQsPsQ\UsTsWs
ruajnë ekuilibrin.
Ndërtimi i njohurive të reja
1sID]sQHIXQGLWQ[sQsVLWHWÀOORMQsWsQGsUWRMQsVNXOSWXUsQHW\UH
OsYL]sVH1sNsWsID]sDWDDWRGXKHWWsQGMHNLQKDSSDVKDSLVNHPsQH
QGsUWLPLWHFLODLRULHQWRQSsUUXDMWMHQHHNXLOLEULW*MDWsNRKsVTsDWD
ato e ndërtojnë, bëjnë prova të ekuilibrit për çdo krah që montojnë. Gjatë
SXQsVPsVXHVLMDLNXMWRQQ[sQsVLWHWVHSsUWsQGsUWXDUQMsVWUXNWXUsWs
lëvizshme pika e ekuilibrit është shumë e rëndësishme.
3DVLPEDURMQsSXQsQQ[sQsVLWHWYDULQVNXOSWXUDWHW\UHOsYL]sVHGKH
diskutojnë për mënyrën e realizimit dhe për vështirësitë që hasën.
3XQLPHWUXKHQQsSRUWRIROLQHQ[sQsVLWHV
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Arti Pamor 8
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPHWHPsQHUH
ōQsYOHUsVLPLQHSXQsVVsVHFLOLWsVQ[sQsVH
ōQsPsQ\UsQHUHDOL]LPLWWsGHW\UsV
ōQsDQDOL]sQYOHUsVXHVHTsQ[sQsVLWHWLEsMQsSXQsVVsW\UHGKHSXQsVVs
VKRNsYHVKRTHYH

3ODQLÀNLPLWHPDWLNSsUWUHPXMRULQ
HWUHWsSULOOTHUVKRU
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWVLSDVNRPSHWHQFDYHN\oH
.RPSHWHQFDHNRPXQLNPLWGKHWsVKSUHKXULW
1[sQsVLMD
x ]KYLOORQ SHUVRQDOLWHWLQ H YHW GKH sVKWs DNWLYH Qs YHSULPWDULWs
DUWLVWLNH
 JM\NRQGUHMWPHVD]KHWTsXDGUHVRKHW
• shprehet qartë dhe saktë me anë të simboleve, shenjave dhe gjuhës
YL]XDOH
 NRPXQLNRQTDUWsPHQGLPLQHWLMVDM
• shfrytëzon në mënyrë të vazhdueshme, të pavarur, kritike dhe krijuese,
mjetet artistike e mundësitë e komunikimit dhe të të shprehurit në art
pamor në mënyrë të pavarur, të vazhdueshme.
.RPSHWHQFDHWsPHQGXDULW
1[sQsVLMD
• përpunon njohuritë vizuale në mënyrë të pavarur, krijuese dhe me
SsUJMHJMsVL
 ]JMLGKQsPsQ\UsWsSDYDUXUSUREOHPHWsQGU\VKPHDUWLVWLNH
• zhvillon aftësitë për të menduar dhe për të argumentuar në mënyrë
NULWLNHNULMXHVHGKHQGsUYHSUXHVH
• ndjek me vëmendje udhëzimet për të realizuar një krijim, apo
veprimtari artistike.
.RPSHWHQFDHWsQ[sQLW
1[sQsVLMD
• përzgjedh në mënyrë të pavarur mjetet për të realizuar një krijim
DUWLVWLN
 SsUGRUEXULPHWsQGU\VKPHSsUWsUHDOL]XDUQMsNULMLP
• zgjidh në mënyrë të pavarur detyrën e dhënë.
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Libër mësuesi
.RPSHWHQFDSsUMHWsQVLSsUPDUUMHQGKHPMHGLVLQ
1[sQsVLMD
• drejton dhe merr pjesë aktive në aktivitete të artit pamor si brenda dhe
MDVKWsNODVsVGXNHNRQWULEXDUQsPsQ\UsNULMXHVH
• kupton dhe gjen zgjidhje në mënyrë të pavarur për problemet
ekologjike, duke u ndërgjegjësuar për rolin e tyre në mbrojtjen e
mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.
.RPSHWHQFDT\WHWDUH
1[sQsVLMD
• diskuton dhe bashkëpunon me të tjerët për çështje të ndryshme
NXOWXURUH
 UHVSHNWRQSXQsQHYHWGKHWsWsWMHUsYH
• bashkëpunon me të tjerët pamvarësisht kulturës, aftësive dhe nevojave
brenda dhe jashtë shkollës, për një qëllim të përbashkët.
.RPSHWHQFDSHUVRQDOH
1[sQsVLMD
 NULMRQEHVLPLQWHYHWMDJMDWsYHSULPWDULYHDUWLVWLNH
• merr pjesë në mënyrë aktive në jetën artistike shkollore dhe në
NRPXQLWHW
• ndërgjegjëson veten dhe zhvillon vetëbesimin dhe krijimin e besimit
te të tjerët.
Kompetenca digjitale
1[sQsVLMD
• gjen, prodhon, krijon, prezanton dhe shkëmben informacion, si dhe
EDVKNsSXQRQQsUUMHWHWLQIRUPXHVHQsLQWHUQHW
• përdor mjetet të ndryshme në funksion të informacionit artistik, si:
YLGHR&''9'DSDUDWIRWRJUDÀNGLJMLWDONDPHUDHWM

5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWSsUNRPSHWHQFDWHOsQGsV
.ULMLPLDUWLVWLN
1[sQsVLMD
 SsUGRULGHSHUVRQDOHHOHPHQWHWHJMXKsVSDPRUHGKHVWLPXMSsUNULMLP
• zbulon rrugë të ndryshme të kombinimit të elementeve të artit pamor
SsUWsUHDOL]XDULGHWsDUWLVWLNH
• përdor hapat e procesit krijues, elementet e artit pamor dhe teknikat
DUWLVWLNH
• përzgjedh elementet e duhura për të realizuar idetë artistike në tema
WsSHUVRQDOL]XDUD
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Arti Pamor 8
•

përmirëson punën duke u mbështetur tek eksperimenti dhe në zgjidhje
WsQGU\VKPHDUWLVWLNH
 DQDOL]RQEXULPHWsQGU\VKPHLQIRUPDFLRQLGKHTsOOLPLQHWLMVDMNULMXHV
 LGHQWLÀNRQHOHPHQWHWsHNVSHULHQFsVVsWLMVDMDUWLVWLNHQsNULMLPoIDUs
ka mësuar dhe metodat që ka përdorur.
5HDOL]LPLLSXQLPLW
1[sQsVLMD
• përdor teknikat artistike, elementet e artit pamor në lidhje me mesazhin
TsGRWsSsUFMHOOsQsSXQsG\GKHWUHGLPHQVLRQDOHQsDUWGKHGL]DMQ
• krijon punë origjinale nëpërmjet vëzhgimit direkt nga natyra ose
nëpërmjet kujtesës së tij mbi objektet njerëzit etj., ose nëpërmjet
imagjinatës duke përdorur mundësitë shprehëse të teknikave të
QGU\VKPHDUWLVWLNH
 YOHUsVRQHNVSHULHQFDWHWLMNULMXHVHGKHUHVSHNWRQPHQGLPLQHWMHWULW
 ]JMHGKLGHGKHSODQLÀNRQWHNQLNDWGKHPMHWHWHGXKXUDSsUUHDOL]LP
• eksperimenton me mjetet shprehëse të mjeteve dhe teknikave të
QGU\VKPHDUWLVWLNHSsUWsPDWHULDOL]XDULGHWsHWLMVDM
 DQDOL]RQWHNQLNDWsQGU\VKPHDUWLVWLNHSsUTsOOLPLQHWLMVDMNULMXHV
 LGHQWLÀNRQHOHPHQWHWsHNVSHULHQFsVVsWLMVDMDUWLVWLNHQsOLGKMHPH
realizimin e punimit, çfarë ka mësuar dhe metodat që ka përdorur.
9OHUsVLPLDUWLVWLN
1[sQsVLMD
• analizon dhe interpreton elementet e gjuhës vizuale, organizimin e
W\UHWHNQLNsQJMLQLQsQsQMsYHSsUDUWL
 LGHQWLÀNRQGKHYOHUsVRQYHSUDWHDUWLWQsDVSHNWLQHW\UHKLVWRULNGKH
VRFLDONXOWXURU
 LGHQWLÀNRQGKHDUJXPHQWRQDVSHNWLQVKSUHKsVGKHVLPEROLNWsYHSUsV
VsDUWLWSXQsVVsWLMVDMGKHVKRNXWVKRTHVGXNHVKSUHKXUHPRFLRQHW
HWLMVDM
 LQWHUSUHWRQDUJXPHQWRQGKHVKSUHKNsQGYsVKWULPLQHWLMVDMSsUQMs
YHSsUDUWLSsUQMsREMHNWDUWLVWLNSsUSXQLPLQHWLMVDMGKHSsUDWsWs
VKRNXWVKRTHV
 SsUGRUQMsJMXKsVSHFLÀNHWsSsUVKWDWVKPHSsUWsSsUVKNUXDUGKHSsU
WsNRPHQWXDUYHSUDWHDUWLWSXQsQHWLMVDMDWsWsVKRNXWVKRTHVGKH
HNVSHULHQFsQHWLMVDMDUWLVWLNH
 LGHQWLÀNRQHOHPHQWHWsHNVSHULHQFsVVsWLMVDMDUWLVWLNHQsYOHUsVLPLQ
HYHSUDYHWsDUWLWoIDUsNDPsVXDUGKHPHWRGDWTsNDSsUGRUXU
• kupton rëndësinë e rolit të artit pamor dhe artistit në shoqëri në
SHULXGKDWsQGU\VKPHKLVWRULNH
 LGHQWLÀNRQ QMs VsUs SURIHVLRQHVK Ts OLGKHQ PH DUWLQ SDPRU GKH PH
karierën artistike.
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9HULÀNRM
kompetencat
mbi teknikat
artistike.

Nr. Tematika Temat
PsVLPRUH

Metodologjia e 7HNQLNDWHYOHUsVLPLW
Burimet
Situata e
PsVLPGKsQLHV
SDUDVKLNXDUHWs
Q[sQLW
teksti i artit
metoda interaktive,
Vlerësim
.RQNXUVPHG\
pamor për
bashkëvepruese,
diagnostikues:
VNXDGUD
JMLWKsSsUIVKLUsVH
x intervistë me NODVsQ9,
1[sQsVLWHWH
një listë tre
klasës ndahen në
materiale nga
puna në grup dhe puna
JXHVLVK
dy skuadra dhe
LQWHUQHWL
LQGLYLGXDOH
x vetvlerësim
secila prej tyre
me listë krit
përgatit pyetjet
ilustrime
HUHVK
dhe përgjigjet për KHWLPLGKH]EXOLPL
YHSUDVKDUWL
skuadrën tjetër.
Pyetjet janë ndërtuar zbatime praktike brenda Vlerësim për të
Q[sQs 9OHUsVLP ilustrime të
rreth njohurive
GKHMDVKWsNODVH
imazheve
IRUPXHV 
të marra në
nga natyra në
x vlerësimi i
tematikën të dytë. PHWRGDLQWHJUXHVH
Për të ndërtuar një
përgjigjeve me përshtatje me
WHPDWsFDNWXDUD
JRMs
S\HWsVRUQ[sQsVLW EDVKNsELVHGLP
x vlerësimi i
et orientohen nga
SXQsVQsJUXS IRWRJUDÀWs
PsVXHVLMDGKHOLEUL teknika që zhvillojnë
x vlerësim mes objekteve të
mendimin kritik dhe
artit, dizajnit,
Q[sQsVLVK
NULMXHV
artizanatit dhe
x vlerësimi i
aktivitetit gjatë trashëgimisë
prezantime në forma të
NXOWXURUH
debateve në
ndryshme, përfshirë TIK.
NODVs
projekte kurrikulare.

Libër mësuesi
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Nr. Tematika Temat
PsVLPRUH

Situata e
SDUDVKLNXDUHWs
Q[sQLW
x vlerësimi i
detyrave të
VKWsSLVs
x YHWYOHUsVLP
x intervistë me
një listë tre
JXHVLVK
x vëzhgim me
një listë të
plotë tregue
VLVK
x SRUWRIRO
x prezantim me
gojë ose me
VKNULP
x projekt kurri
kular.

Metodologjia e 7HNQLNDWHYOHUsVLPLW
PsVLPGKsQLHV

modele të
detyrave nga
Q[sQsVLW

VOLGHPDWHULDOH
të krijuara nga
PsVXHVLW

Burimet

Arti Pamor 8
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Metodologjia e 7HNQLNDWHYOHUsVLPLW
Situata e
PsVLPGKsQLHV
SDUDVKLNXDUHWs
Q[sQLW
=EXORMPsDUWLQ
Historia, Arti barok
Barok.
arti dhe
Nëpërmjet imazheve
shoqëria
të shfaqura
Q[sQsVLWHWQ[LWHQ
të diskutojnë mbi
karakteristikat e
artit të periudhës
%DURNH$WDDWR
njihen me artistët
më të njohur të kësaj
periudhe dhe me
veprat e tyre.
Neoklasicizmi =EXORMPsDUWLQ
QHRNODVLN
Nëpërmjet imazheve
të shfaqura
Q[sQsVLWHWQ[LWHQ
të diskutojnë mbi
karakteristikat e
artit të periudhës
1HRNODVLNH$WDDWR
njihen edhe me





Nr. Tematika Temat
PsVLPRUH

Burimet

Libër mësuesi
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Romantizmi

Nr. Tematika Temat
PsVLPRUH

Metodologjia e 7HNQLNDWHYOHUsVLPLW
Situata e
PsVLPGKsQLHV
SDUDVKLNXDUHWs
Q[sQLW
artistët më të njohur
të kësaj periudhe
dhe me veprat e
tyre.
=EXORMPsDUWLQ
romantik
Nëpërmjet imazheve
të shfaqura
Q[sQsVLWHWQ[LWHQ
të diskutojnë mbi
karakteristikat e
artit të periudhës
5RPDQWLNH$WDDWR
njihen me
artistët më të njohur
të kësaj periudhe
dhe me veprat e
W\UH1[sQsVLW
et krahasojnë
veprat e artit të
kësaj periudhe
me periudhat e
mëparshme.
Burimet

Arti Pamor 8
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Metodologjia e 7HNQLNDWHYOHUsVLPLW
Situata e
PsVLPGKsQLHV
SDUDVKLNXDUHWs
Q[sQLW
=EXORMPsDUWLQ
Realizmi
UHDOLVW
Nëpërmjet imazheve
të shfaqura
Q[sQsVLWHWQ[LWHQ
të diskutojnë mbi
karakteristikat e
artit të periudhës
5HDOLVWH$WDDWR
njihen me artistët
më të njohur të
kësaj periudhe
dhe me veprat e
W\UH1[sQsVLW
et krahasojnë
veprat e artit të
kësaj periudhe
me periudhat e
mëparshme.
Impresionizmi =EXORMPsDUWLQ
LPSUHVLRQLVW
Nëpërmjet imazheve
të shfaqura
Q[sQsVLWHWQ[LWHQ





Nr. Tematika Temat
PsVLPRUH

Burimet

Libër mësuesi
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Metodologjia e 7HNQLNDWHYOHUsVLPLW
Situata e
PsVLPGKsQLHV
SDUDVKLNXDUHWs
Q[sQLW
të diskutojnë mbi
karakteristikat e
artit të periudhës
Impresioniste.
$WDDWRQMLKHQPH
artistët më të njohur
të kësaj periudhe
dhe me veprat e
W\UH1[sQsVLW
et krahasojnë
veprat e artit të
kësaj periudhe
me periudhat e
mëparshme.
Arti në Shqipëri =EXORMPsDUWLQQs
në fund të shek. 6KTLSsULQsIXQG
WsVKHN;,;
XIX
1[sQsVLW
et nëpërmjet
imazheve njihen me
artistët shqiptarë
të kësaj periudhe
si Marubin, Kol
Idromenon etj.,

31

Nr. Tematika Temat
PsVLPRUH

Burimet

Arti Pamor 8

87

Metodologjia e 7HNQLNDWHYOHUsVLPLW
Situata e
PsVLPGKsQLHV
SDUDVKLNXDUHWs
Q[sQLW
dhe diskutojnë mbi
karakteristikat e
punëve të tyre.
Arti në Shqipëri =EXORMPsDUWLQQs
QsÀOOLPWsVKHN6KTLSsULQsÀOOLP
WsVKHN;;
XX
1[sQsVLW
et nëpërmjet
imazheve njihen me
artistët shqiptarë
të kësaj periudhe,
si Vangjush Mion,
Abdurrahim Buzën
etj., dhe diskutojnë
mbi karakteristikat
e punëve të tyre.
9HVKMHW
Veshjet
SRSXOORUHSMHVs
popullore
HUsQGsVLVKPH
shqiptare
HWUDVKsJLPLVs
kulturore
Nëpërmjet
imazheve të
ndryshme

33



Nr. Tematika Temat
PsVLPRUH

Burimet

Libër mësuesi
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Metodologjia e 7HNQLNDWHYOHUsVLPLW
Situata e
PsVLPGKsQLHV
SDUDVKLNXDUHWs
Q[sQLW
Q[sQsVLW
et njihen me
veshjet popullore
nga krahina të
ndryshme të
Shqipërisë, me
karakteristikat
e përbashkëta
dhe të veçanta.
Në imazhet e
VKIDTXUDDWD
DWRLGHQWLÀNRMQs
veshjet e krahinave
që njohin.
$OEXPPHYHVKMH
Album
popullore
me veshjet
popullore. Punë Grupet e punës
në grup. Projekt diskutojnë mbi
veshjet popullore
të krahinave që do
të prezantojnë në
albumin e tyre dhe
mbi të dhënat për
çdo veshje.

34

Nr. Tematika Temat
PsVLPRUH

Burimet

Arti Pamor 8
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Metodologjia e 7HNQLNDWHYOHUsVLPLW
Situata e
PsVLPGKsQLHV
SDUDVKLNXDUHWs
Q[sQLW
$OEXPPHYHVKMH
Album
popullore
me veshjet
popullore. Punë Grupet e punës
në grup. Projekt diskutojnë për
mënyrën e
organizimit të të
dhënave në albumet
e tyre dhe për
ndarjen e rubrikave.

35

Nr. Tematika Temat
PsVLPRUH

Burimet

Libër mësuesi
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Arti Pamor 8

3ODQLÀNLPLGLWRUED]XDUQsVLWXDWD
WsWsQ[sQLW SULOOTHUVKRU
 3ODQLÀNLPLGLWRU







GDWD

Fusha: Arte Lënda: Art pamor
Shkalla: 4
Klasa: VIII
Tematika: Teknika dhe procese artistike Situata e të nxënit: Konkurs me dy
skuadra
Tema mësimore: Verifikoj kompetencat Nxënësit/et e klasës ndahen në dy skuadra
dhe secila prej tyre përgatit pyetjet dhe
mbi teknikat artistike.
përgjigjet për skuadrën tjetër. Pyetjet janë
ndërtuar rreth njohurive të marra në dytë.
Për të ndërtuar një pyëtësor nxënësit/et
orientohen nga mësuesi/ja dhe libri.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave Fjalët kyçe:
të lëndës sipas temës mësimore
- fjalori artistik;
Nxënësi/ja:
- pyetësor;
- zhvillon aftësitë komunikuese dhe
- konkurs.
ndërvepruese;
- komunikon në mënyrë efektive me
shokët dhe shoqet e klasës;
- përdor fjalorin e përshtatshëm artistik
mbi teknikat artistike për të formuluar
pyetjet;
- diskuton dhe bashkëpunon me të tjerët
për ndarjen e punës;
- shpreh mendimin e tij/saj për rezultatet e arritura në konkurs nga skuadra.
Lidhja me fushat e tjera kurrikulare ose
Burimet/mjetet/materialet:
me temat ndërkurrikulare.
- teksti i nxënësit;
- fotografi dhe ilustrime nga teknikat Lidhje me fushat kurrikulare:
artistike dhe vepra të artit që nxënësit - gjuhët dhe komunikimi: letërsia;
kanë gjetur për të formuluar pyetjet. - teknologjia;
- shkencat e natyrës.
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
Metodologjia/teknikat e përdorura/veprimtaritë e nxënësve/eve
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Libër mësuesi
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
Mësuesi/ja i orienton nxënësit/et të ndahen në dy skuadra dhe secila skuadër të krijojë
një pyetësor mbi njohuritë që ata/ato kanë marrë në tematikën e e dytë. Këtë pyetësor
ata/ato do ta përdorin për tia drejtuar skuadrës tjetër. Mësuesi/ja i orienton nxënësit/
et të formulojnë pyetjet, duke u mbështetur edhe në rubrikën “Verifikoj kompetencat
mbi teknikat artistike” në tekstin e nxënësit. Gjithashtu, çdo skuadër zgjedh njohuritë
mbi të cilat do të formulojë pyetjet. Nxënësit/et kanë bërë edhe një punë paraprake të
mbledhjes së imazheve që do të jenë pjesë e pyetësorit.
Ndërtimi i njohurive të reja
Mësuesi/ja i orienton nxënësit/et të vendosin rregullat e konkurimit dhe pikët e
pyetjeve. Nëpërmjet një shorti ata/ato caktojnë se cila nga skuadrat do të fillojë
pyetësorin e para. Gjatë kohës së konkurimit një nxënës/e mbledh pikët dhe kur
skuadra që nuk i përgjigjet pyetjes ose i përgjigjet asaj pjesërisht, skuadra tjetër
jep përgjigjen dhe argumenton pikët. Në këtë mënyrë vazhdon konkurimi deri
në përfundim të pyetësorit. Argumentimi i përgjigjeve dhe i pikëve është shumë i
rëndësishëm gjatë konkurimit. Në përfundim të konkurimit përzgjidhet skuadra
fituese sipas numrit të pikëve të mbledhura. Nxënësit/et diskutojnë për mënyrën e
formulimit të pyetjeve. Çdo skuadër nxjerr konkluzionet e punës në grup dhe tregon
nëse bashkëpunimi e arriti rezultatin. Nëse jo duhet të tregojnë se cilat ishin arsyet.
Vlerësimi i nxënësit
Ky vlerësim do të fokusohet:
• në diskutimet që ata/ato bëjnë duke lidhur njohuritë e tyre me temën e re;
• në vlerësimin e punës së secilit/ës nxënës/e;
• në mënyrën e realizimit të detyrës;
• në analizën vlerësuese që nxënësit/et i bëjnë punës së tyre dhe punës së shokëve/
shoqeve.

 3ODQLÀNLPLGLWRU



Fusha: Arte Lënda: Art pamor
Tematika: Historia, arti dhe
shoqëria.
Tema mësimore: Arti barok (16001700)





GDWD

Shkalla: 4
Klasa: VIII
Situata e të nxënit: Zbulojmë artin barok
Nëpërmjet imazheve të shfaqura nxënësit/et
nxiten të diskutojnë mbi karakteristikat e artit
të periudhës Baroke. Ata/ato diskutojnë mbi
njohuritë që kanë marrë në histori, pasi mësojnë
ku dhe kur lindi arti Barok. Gjithashtu, ata/
ato kujtojnë karakteristikat e artit të rilindjes, si
paraardhës i artit barok. Nxënësit/et njihen me
artistët më të njohur të kësaj periudhe dhe me
veprat e tyre.
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Arti Pamor 8
Rezultatet e të nxënit të
kompetencave të lëndës sipas temës
mësimore:
Nxënësi/ja:
- vëzhgon veprat e artit të periudhës
së artit barok;
- zbulon karakteristikat e artit
barok dhe artistët më përfaqësues;
- reflekton mbi natyrën e qetë, si një
gjini e artit e afirmuar në periudhën e artit barok;
- shpreh mendimin e vet rreth gjuhës
artistike të artit barok.
Burimet/mjetet/materialet:
- teksti i nxënësit;
- ilustrime të veprave të artit dhe të
arkitekturës të periudhës së artit
barok.

Fjalët kyçe:
-

arti barok;
arkitektura;
piktura;
skulptura;
natyra e qetë.

Lidhja me fushat e tjera kurrikulare ose me
temat ndërkurrikulare.
Lidhje me fushat kurrikulare:
- gjuhët dhe komunikimi: letërsia;
- teknologjia;
- shkencat shoqërore.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
Metodologjia/teknikat e përdorura/veprimtaritë e nxënësve/eve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
Nëpërmjet imazheve të shfaqura nxënësit/et nxiten të diskutojnë mbi karakteristikat e
artit të periudhës Baroke. Ata/Ato diskutojnë mbi njohuritë që kanë marrë në histori,
pasi mësojnë ku dhe kur lindi arti Barok. Gjithashtu, ata/ato kujtojnë karakteristikat e
artit të rilindjes si paraardhëse e artit barok. Nxënësit/et njihen me artistët më të njohur
të kësaj periudhe dhe me veprat e tyre.
Ndërtimi i njohurive të reja
Mësuesi/ja shpjegon se Arti barok lindi në Itali dhe u përhap në Evropë gjatë shekullit
XVII. Veprat e artit të kësaj periudhe edhe pse me tema fetare shprehin emocione të
fuqishme. Në to të bie në sy veprimi dhe lëvizja e personazheve, si: engjëj që ﬂuturojnë,
njerëz që luftojnë etj. Shpesh personazhet janë njerëz të thjeshtë që vendosen nën
petkun e shenjtorëve.Nëpërmjet imazheve nxënësit/et zbulojnë karakteristikat e veprës
së artistëve më përfaqësues të kësaj periudhe. Veprimtaria prezanton natyrën e qetë,
si një gjini, e cila i ka fillesat që në periudhën greko-romake por që u afirmua në
artin barok. Nxënësit/et reflektojnë mbi mënyrën se si është trajtuar natyra e qetë në
periudha të ndryshme të historisë së artit dhe duke e shpjeguar me fjalët e tyre.
Punimet ruhen në portofolin e nxënësit/es.
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Libër mësuesi
Vlerësimi i nxënësit
Ky vlerësim do të fokusohet:
• në diskutimet që ata/ato bëjnë duke lidhur njohuritë me temën e re;
• në pjesëmarrjen e tyre aktive gjatë procesit mësimor;
• në realizimin e detyrës së dhënë.

 3ODQLÀNLPLGLWRU







GDWD

Fusha: Arte Lënda: Art pamor
Tematika: Historia, arti dhe shoqëria.

Shkalla: 4
Klasa: VIII
Situata e të nxënit: Zbulojmë artin
neoklasik
Tema mësimore: Neoklasicizmi (1765- Nëpërmjet imazheve të shfaqura nxënësit/
et nxiten të diskutojnë mbi karakteristikat
1850)
e artit të periudhës Neoklasike. Ata/ato
diskutojnë mbi njohuritë që kanë marrë në
histori, pasi mësojnë ku dhe kur lindi arti
Neoklasicizmi. Nxënësit/et njihen me artistët
më të njohur të kësaj periudhe dhe me veprat
e tyre.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave Fjalët kyçe:
të lëndës sipas temës mësimore
- arti neoklasik;
Nxënësi/ja:
- vëzhgon veprat e artit të periudhës së - arkitektura;
- piktura;
artit neoklasik;
- skulptura;
- zbulon karakteristikat e artit
neoklasik dhe artistët më përfaqësues; - mendimi iluminist.
- reflekton mbi karakteristikat e artit
neoklasik;
- shpreh mendimin e vet rreth ideve dhe
gjuhës artistike të artit neoklasik.
Lidhja me fushat e tjera kurrikulare ose
Burimet/mjetet/materialet:
me temat ndërkurrikulare.
- teksti i nxënësit;
- ilustrime të veprave të artit të periud- Lidhje me fushat kurrikulare:
- gjuhët dhe komunikimi: letërsia;
hës së artit neoklasik.
- teknologjia;
- shkencat shoqërore.
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
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Arti Pamor 8
Metodologjia/teknikat e përdorura/veprimtaritë e nxënësve/eve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Nëpërmjet imazheve të shfaqura nxënësit/et nxiten të diskutojnë mbi karakteristikat
e artit të periudhës Neoklasike. Ata/ato diskutojnë mbi njohuritë që kanë marrë në
histori, pasi mësojnë ku dhe kur lindi arti Neoklasicizmi. Nxënësit/et njihen me artistët
më të njohur të kësaj periudhe dhe me veprat e tyre.
Ndërtimi i njohurive të reja
Mësuesi/ja shpjegon se neoklasicizmi u përhap në Evropë në gjysmën e dytë të shekullit
XVII. Artistët u referoheshin formave të antikitetit grek dhe romak. Një ndikim të
madh patën zbulimet në Pompei (1748) dhe Erkolano (1719), duke shënuar edhe
krijimin e një disipline të re, atë të arkeologjisë. Neoklasicizmi është shprehje e
mendimit iluminist.Vepra e artit neoklasik u frymëzua nga parimi i thjeshtësisë dhe
ishte në kërkim të një “bukurie ideale”, që qëndronte mbi pasionet. Skenat historike të
heroizmit dhe të virtytit u përdorën si propagandë patriotike.
Nëpërmjet imazheve nxënësit/et zbulojnë karakteristikat e veprës së artistëve më
përfaqësues të kësaj periudhe. Veprimtaria prezanton veshjen në periudhën neoklasike.
Nxënësit reflektojnë mbi stilin e veshjes dhe e krahasojnë atë me ditët e sotme. Ata
njihen edhe me faktin që shpeshherë stili impero, ashtu si veshja në shumë periudha të
tjera historike, ka qenë një pikë referimi edhe për stilistët e sotëm.
Vlerësimi i nxënësit
Ky vlerësim do të fokusohet:
• në diskutimet që ata/ato bëjnë duke lidhur njohuritë me temën e re;
• në pjesëmarrjen e tyre aktive gjatë procesit mësimor;
• në realizimin e detyrës së dhënë.


3ODQLÀNLPLGLWRU







GDWD

)XVKD Arte /sQGDArt pamor Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW=EXORMPsDUWLQ
Tematika: Historia, arti dhe
romantik
shoqëria.
1sSsUPMHWLPD]KHYHWsVKIDTXUDQ[sQsVLW
HWQ[LWHQWsGLVNXWRMQsPELNDUDNWHULVWLNDW
7HPDPsVLPRUH: Romantizmi
e artit të periudhës Romantike dhe mbi

mënyrën se si u pasqyrua ai në artet e
WMHUD$WDDWRGLVNXWRMQsPELQMRKXULWs
që kanë marrë në histori, pasi mësojnë ku
GKHNXUOLQGLDUWLURPDQWLN1[sQsVLW
et njihen me artistët më të njohur të kësaj
SHULXGKHGKHPHYHSUDWHW\UH$WDDWR
krahasojnë veprat e artit të kësaj periudhe
me periudhat e mëparshme.
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Libër mësuesi
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
WHPsVPsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- vëzhgon veprat e artit të periudhës së artit romantik;
- zbulon karakteristikat e artit
romantik dhe artistët më përfaqësues;
- UHÁHNWRQPELNDUDNWHULVWLNDWH
artit romantik;
- shpreh mendimin e vet rreth
ideve dhe gjuhës artistike të
artit romantik.
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- ilustrime të veprave të artit
të periudhës së artit roman
tik.

)MDOsWN\oH
-

DUWLURPDQWLN
SLNWXUD
kapriçot.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUHRVH
PHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- WHNQRORJMLD
- shkencat shoqërore.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1sSsUPMHWLPD]KHYHWsVKIDTXUDQ[sQsVLWHWQ[LWHQWsGLVNXWRMQsPEL
karakteristikat e artit të periudhës Romantike dhe mbi mënyrën se si u
SDVT\UXDDLQsDUWHWHWMHUD$WDDWRGLVNXWRMQsPELQMRKXULWsTsNDQsPDUUs
QsKLVWRULSDVLPsVRMQsNXGKHNXUOLQGLDUWLURPDQWLN1[sQsVLWHWQMLKHQ
HGKHPHDUWLVWsWPsWsQMRKXUWsNsVDMSHULXGKHGKHPHYHSUDWHW\UH$WD
ato krahasojnë veprat e artit të kësaj periudhe me periudhat e mëparshme.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVH5RPDQWL]PLsVKWsQMsUU\PsDUWLVWLNHTsSsUIVKLX
artin fgurativ, letërsinë, muzikën dhe u përhap në të gjithë Evropën, deri
në fund të shekullit XVIII. Romantizmi vlerëson intuitën dhe shprehjen
e emocioneve, të cilat e udhëheqin artistin në njohjen e botës dhe të
ngjarjeve. Subjektet e veprave të artit përfshinin peizazhet, revolucionin,
IHQsHWM0sVXHVLMDWKHNVRQVHDUWLVWLXEs]sGKsQsVLUHDOLWHWLWVRFLDOGKH
politik të kohës së tij, duke lartësuar parimet e identitetit kombëtar përmes
pasqyrimit të luftës për liri të popullit që i përkiste.
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Arti Pamor 8
1sSsUPMHWLPD]KHYHQ[sQsVLWHW]EXORMQsNDUDNWHULVWLNDWHYHSUsVVs
artistëve më përfaqësues të kësaj periudhe. Veprimtaria prezanton
JUDÀNDWRVHNDSULoRWH*RMsV1[sQsVLWHWUHÁHNWRMQsPELJMXKsQHKLGKXU
KXPRULVWLNHTsSsUGRUDLSsUWsNULWLNXDUIHQRPHQHW$WDDWRQ[LWHQWs
përdorin elemente humoristike në një vizatim, për të vënë në pah një dukuri
shoqërore problematike.
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsPHWHPsQHUH
ōQsSMHVsPDUUMHQHW\UHDNWLYHJMDWsSURFHVLWPsVLPRU
ōQsUHDOL]LPLQHGHW\UsVVsGKsQs

 3ODQLÀNLPLGLWRU







GDWD

)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Shkalla: 4 .ODVD: VIII
Tematika: Historia, arti dhe shoqëria. 6LWXDWDHWsQ[sQLW=EXORMPsDUWLQ
UHDOLVW
7HPDPsVLPRUH5HDOL]PL  Nëpërmjet imazheve të shfaqura
Q[sQsVLWHWQ[LWHQWsGLVNXWRMQs
mbi karakteristikat e artit të
SHULXGKsV5HDOLVWH$WDDWR
diskutojnë mbi njohuritë që kanë
marrë në histori mbi këtë periudhë,
si rrjedhojë e ndryshimeve
ekonomike dhe sociale. Si u
pasqyrua në fushën e arteve dhe
letërsisë lëvizja realiste, është pjesë
HGLVNXWLPHYH$WDDWRQMLKHQ
me artistët më të njohur të kësaj
periudhe dhe me veprat e tyre.
1[sQsVLWHWNUDKDVRMQsYHSUDWH
artit të kësaj periudhe me periudhat
e mëparshme.
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDVWHPsV
PsVLPRUH
- DUWLUHDOLVW
Nxënësi/ja:
- SLNWXUD
- vëzhgon veprat e artit të periudhës së - pasqyrimi i realitetit.
artit realist;
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Libër mësuesi
-

zbulon karakteristikat e artit realist
dhe artistët më përfaqësues;
- UHÁHNWRQPELNDUDNWHULVWLNDWHDUWLW
realist;
- shpreh mendimin e vet rreth subjekteve dhe gjuhës artistike të artit realist.
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- ilustrime të veprave të artit të peri
udhës së artit realist.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUD
NXUULNXODUHRVHPHWHPDW
QGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- gjuhët dhe komunikimi: letër
VLD
- WHNQRORJMLD
- shkencat shoqërore.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1sSsUPMHWLPD]KHYHWsVKIDTXUDQ[sQsVLWHWQ[LWHQWsGLVNXWRMQsPEL
NDUDNWHULVWLNDWHDUWLWWsSHULXGKsV5HDOLVWH$WDDWRGLVNXWRMQsPEL
njohuritë që kanë marrë në histori mbi këtë periudhë, si rrjedhojë e
ndryshimeve ekonomike dhe sociale. Si u pasqyrua në fushën e arteve
GKHOHWsUVLVsOsYL]MDUHDOLVWHsVKWsSMHVsHGLVNXWLPHYH$WDDWRQMLKHQPH
DUWLVWsWPsWsQMRKXUWsNsVDMSHULXGKHGKHPHYHSUDWHW\UH1[sQsVLWHW
krahasojnë veprat e artit të kësaj periudhe me periudhat e mëparshme.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVH5HDOL]PLsVKWsQMsOsYL]MHHPHQGLPLWTsSsUIVKLQ
DUWLQGKHOHWsUVLQsHFLODXIRUPXDQs)UDQFsGKHXSsUKDSQsWsJMLWKs
Evropën. Realizmi interpreton transformimin e thellë social që po ndodhte
në Evropë, në dekadat e para të shekullit. Revolucioni industrial solli, jo
vetëm ndryshime në ekonomi dhe në prodhim, por edhe disnivele të thella
VRFLDOH1sSsUPMHWLPD]KHYHQ[sQsVLWHW]EXORMQsNDUDNWHULVWLNDWHYHSUsV
së artistëve më përfaqësues të kësaj periudhe.
9HSULPWDULDRULHQWRQQ[sQsVLWHWWs]EXORMQsGKHWsDUJXPHQWRMQsIDNWHW
TsHEsMQsUHDOLVWHQMsSLNWXUs1sSsUPMHWQMsVKHPEXOOLDWDDWRGLVNXWRMQs
edhe lidhjen midis teorisë shkencore të “Darvinit” dhe veprës së artit të
realist Uinslo Homer. Një shembull mjaft i mirë për të lidhur artin dhe
shkencën.
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Arti Pamor 8
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsPHWHPsQHUH
ōQsSMHVsPDUUMHQHW\UHDNWLYHJMDWsSURFHVLWPsVLPRU
ōQsUHDOL]LPLQHGHW\UsVVsGKsQs



3ODQLÀNLPLGLWRU





)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Historia, arti dhe
shoqëria.
7HPDPsVLPRUH:
,PSUHVLRQL]PL 

5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDVWHPsV
PsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- vëzhgon veprat e artit të periudhës
së artit impresionist;
- zbulon karakteristikat e artit impresionist dhe artistët më përfaqësues;
- UHÁHNWRQPELNDUDNWHULVWLNDWHDUWLW
impresionist;
- shpreh mendimin e vet rreth subjekteve dhe gjuhës artistike të artit
impresionist.
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- ilustrime të veprave të artit të peri
udhës së artit impresionist.



GDWD

Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW=EXORMPsDUWLQ
LPSUHVLRQLVW
Nëpërmjet imazheve të shfaqura
Q[sQsVLWHWQ[LWHQWsGLVNXWRMQsPEL
karakteristikat e artit të periudhës
,PSUHVLRQLVWH$WDDWRQMLKHQ
me artistët më të njohur të kësaj
periudhe dhe me veprat e tyre.
1[sQsVLWHWNUDKDVRMQsYHSUDWHDUWLW
të kësaj periudhe me periudhat e
mëparshme.
)MDOsWN\oH
-

LPSUHVLRQL]PL
SLNWXUD
pointilizmi.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- WHNQRORJMLD
- shkencat shoqërore.
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Libër mësuesi
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYH
1sSsUPMHWLPD]KHYHWsVKIDTXUDQ[sQsVLWHWQ[LWHQWsGLVNXWRMQsPEL
NDUDNWHULVWLNDWHDUWLWWsSHULXGKsV,PSUHVLRQLVWH$WDDWRQMLKHQPHDUWLVWsW
PsWsQMRKXUWsNsVDMSHULXGKHGKHPHYHSUDWHW\UH1[sQsVLWHWNUDKDVRMQs
veprat e artit të kësaj periudhe me periudhat e mëparshme.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVH,PSUHVLRQL]sPXTXDMWVWLOLLSLNWXUsVSORWQJM\UDQs
)UDQFsQsIXQGWsVKHN;,;,PSUHVLRQLVWsWNsUNRQLQWsDQDOL]RQLQHIHNWHW
e ngjyrës dhe të dritës në natyrë. Ata përpiqeshin të kapnin atmosferën në
QMsPRPHQWWsFDNWXDUWsGLWsVRVHWsPRWLW1sSsUPMHWLPD]KHYHQ[sQsVLW
et zbulojnë karakteristikat e veprës së artistëve më përfaqësues të kësaj
periudhe.
9HSULPWDULDLQMHKQ[sQsVLWHWPHNDUDNWHULVWLNDWHSLNWXUsVSRLQWLOLVWHGKH
WHNQLNsQHSXQLPLW1[sQsVLWHWQ[LWHQWsYs]KJRMQsPHYsPHQGMHGKH
të eksperimentojnë me teknikën e pikëzimit, duke përdorur kombinime
QJM\UDVKWsSDVWUD0sSDVDWDDWRGLVNXWRMQsSsUUH]XOWDWHWHDUULWXUD
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsPHWHPsQHUH
ōQsSMHVsPDUUMHQHW\UHDNWLYHJMDWsSURFHVLWPsVLPRU
ōQsUHDOL]LPLQHGHW\UsVVsGKsQs

 3ODQLÀNLPLGLWRU





)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Historia, arti dhe
shoqëria.

GDWD

Shkalla: 4 .ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW=EXORMPsDUWLQ
Qs6KTLSsULQsIXQGWsVKHN;,;
1[sQsVLWHWQsSsUPMHWLPD]KHYH
7HPDPsVLPRUH: Arti në Shqipëri në Q[LWHQWsGLVNXWRMQsPELQJMDUMHW
fund të shek. XIX
historike të kësaj periudhe në
Shqipëri. Nëpërmjet imzheve të
veprave më të njohura të artistëve
shqiptarë të kësaj periudhe si
0DUXELGKH.ROLGURPHQRDWDDWR
diskutojnë mbi karakteristikat e tyre.

100

Arti Pamor 8
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDVWHPsV
PsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- vëzhgon veprat e artit të periudhës
së artit së arti në Shqipëri në fund
të shek. XIX;
- zbulon karakteristikat e artit në
Shqipëri në fund të shek. XIX dhe
artistët më përfaqësues;
- UHÁHNWRQPELNDUDNWHULVWLNDWHDUWLW
në Shqipëri në fund të shek. XIX;
- shpreh mendimin e vet rreth subjekteve dhe gjuhës artistike të artit në
Shqipëri në fund të shek. XIX.
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- ilustrime të veprave të artit të
periudhës së artit në Shqipëri në
fund të shek. XIX.

)MDOsWN\oH
-

arti në Shqipëri në fund të shek.
;,;
IRWJUDÀD
piktura.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- WHNQRORJMLD
- shkencat shoqërore.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1[sQsVLWHWQsSsUPMHWLPD]KHYHQ[LWHQWsGLVNXWRMQsPELQJMDUMHWKLVWRULNH
të kësaj periudhe në Shqipëri. Nëpërmjet imzheve të veprave më të njohura
WsDUWLVWsYHVKTLSWDUsWsNsVDMSHULXGKHVL0DUXELGKH.RO,GURPHQRDWDDWR
diskutojnë mbi karakteristikat e tyre.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHJMDWsJM\VPsVVsSDUsWsVKHNXOOLW;,;NULMLPWDULD
artistike i përkiste stilit bizantin dhe ishte e pasur me ikona dhe objekte të
WMHUDEL]DQWLQH0EDVYLWLWQsDUWLQIJXUDWLYVKTLSWDUÁORLQMsGUHMWLPLUL
i cili ndryshonte nga arti i mëparshëm, për nga tematika, teknikat artistike,
stili dhe qëllimi i veprës së artit. Në këtë etapë veprat e artit paraqiten më
UHDOLVWHGKHPHIU\PsNRPEsWDUH1sSsUPMHWLPD]KHYHQ[sQsVLWHW]EXORMQs
karakteristikat e veprës së artistëve më përfaqësues të kësaj periudhe.
9HSULPWDULDLRULHQWRQQ[sQsVLWHWWsQMLKHQPHYOHUDWGRNXPHQWXHVHWs
IRWRJUDÀVsVs0DUXELW$WDDWRRULHQWRKHQWsNULMRMQsQMsDOEXPIRWRJUDÀN
PHIRWRJUDÀWsSMHVWDUsYHWsIDPLOMHVQsNRKsWsQGU\VKPHGXNHÀOOXDUQJD
IRWRJUDÀWsPsWsYMHWUDHGHULWHNDWRWsYLWHYHWsIXQGLW
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Libër mësuesi
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsPHWHPsQHUH
ōQsSMHVsPDUUMHQHW\UHDNWLYHJMDWsSURFHVLWPsVLPRU
ōQsUHDOL]LPLQHGHW\UsVVsGKsQs

 3ODQLÀNLPLGLWRU





)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Historia, arti dhe shoqëria.

GDWD

Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW=EXORMPs
DUWLQQs6KTLSsULQsÀOOLPWs
VKHN;;
7HPDPsVLPRUH: Arti në Shqipëri në
1[sQsVLWHWQsSsUPMHWLPD]KHYH
ÀOOLPWsVKHN;;
Q[LWHQWsGLVNXWRMQsPELQJMDUMHW
historike të kësaj periudhe në
Shqipëri. Nëpërmjet imzheve të
veprave më të njohura të artistëve
shqiptarë të kësaj periudhe si
Vangjush Mio, Abdurrahim
%X]DHWMDWDDWRGLVNXWRMQsPEL
karakteristikat e punëve të tyre.
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWsNRPSHWHQFDYH )MDOsWN\oH
WsOsQGsVVLSDVWHPsVPsVLPRUH
- DUWLQs6KTLSsULQsÀOOLPWs
Nxënësi/ja:
VKHN;;
- vëzhgon veprat e artit të periudhës së
DUWLWVsDUWLQs6KTLSsULQsÀOOLPWs - SLNWXUD
- VNXOSWXUD
shek. XX;
- peizazhi.
- zbulon karakteristikat e artit në
6KTLSsULQsÀOOLPWsVKHN;;GKHDUtistët më përfaqësues;
- UHÁHNWRQPELNDUDNWHULVWLNDWHDUWLWQs
6KTLSsULQsÀOOLPWsVKHN;;
- shpreh mendimin e vet rreth subjekteve
dhe gjuhës artistike të artit në Shqipëri
QsÀOOLPWsVKHN;;
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Arti Pamor 8
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUD
Burimet/mjetet/materialet:
NXUULNXODUHRVHPHWHPDW
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- ilustrime të veprave të artit të periu QGsUNXUULNXODUH
GKsVVsDUWLWQs6KTLSsULQsÀOOLPWs Lidhje me fushat kurrikulare:
- gjuhët dhe komunikimi: letër
shek. XX.
VLD
- WHNQRORJMLD
- shkencat shoqërore.
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1[sQsVLWHWQsSsUPMHWLPD]KHYHQ[LWHQWsGLVNXWRMQsPELQJMDUMHW
historike të kësaj periudhe në Shqipëri. Nëpërmjet imazheve të veprave
më të njohura të artistëve shqiptarë të kësaj periudhe, si Vangjush Mio,
$EGXUUDKLP%X]DHWMDWDDWRGLVNXWRMQsPELNDUDNWHULVWLNDWHSXQsYHWs
tyre.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHGXNHÀOOXDUQJDYLWHWQsDUWLQVKTLSWDUSDWL
rëndësi të madhe veprimtaria e artistëve Vangjush Mio, Zef Kolombi,
Andrea Kushi, Sadik Kaceli, Abdurahim Buza, Odise Paskali etj. Arti i kësaj
periudhe trajton tema nga jeta e përditshme, peizazhe, portrete dhe natyrën
HTHWs1sSsUPMHWLPD]KHYHQ[sQsVLWHW]EXORMQsNDUDNWHULVWLNDWHYHSUsVVs
artistëve më përfaqësues të kësaj periudhe.
9HSULPWDULDLRULHQWRQQ[sQsVLWHWWsQMLKHQPHSHL]D]KHWHSLNWRULWPsWs
mirë peizazhist të kësaj periudhe Vangjush Mios, me subjektet dhe mënyrën
UHDOLVWHWsSDUDTLWMHV$WDDWRQ[LWHQWsNULMRMQsQMsSHL]D]KPHWHPDWLNs
sipas dëshirës.
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsPHWHPsQHUH
ōQsSMHVsPDUUMHQHW\UHDNWLYHJMDWsSURFHVLWPsVLPRU
ōQsUHDOL]LPLQHGHW\UsVVsGKsQs
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Libër mësuesi


3ODQLÀNLPLGLWRU



)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Tematika: Historia, arti dhe
shoqëria.
7HPDPsVLPRUH: Veshjet
popullore shqiptare

5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
WHPsVPsVLPRUH
Nxënësi/ja:
- vëzhgon imazhe me veshje të
ndryshme popullore shqiptare;
- zbulon karakteristikat e veshjeve
popullore shqiptare;
- UHÁHNWRQPELNDUDNWHULVWLNDWH
veshjeve popullore nga krahina të
ndryshme të Shqipërisë;
- shpreh mendimin e vet rreth
bukurisë dhe larmisë së veshjeve
tona popullore, si një pjesë e
rëndësishme e trashëgimisë.
Burimet/mjetet/materialet:
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- ilustrime të ndryshme të vesh
jeve popullore shqiptare.





GDWD

Shkalla: 4
.ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW9HVKMHWSRSXOORUH
SMHVsHUsQGsVLVKPHHWUDVKsJLPLVs
kulturore
Nëpërmjet imazheve të ndryshme
Q[sQsVLWHWQMLKHQPHYHVKMHWSRSXOORUH
nga krahina të ndryshme të Shqipërisë,
me karakteristikat e përbashkëta dhe
WsYHoDQWD1sLPD]KHWHVKIDTXUDDWD
DWRLGHQWLÀNRMQsYHVKMHWHNUDKLQDYHTs
njohin.
)MDOsWN\oH
-

YHVKMHWSRSXOORUH
YHVKMDPH[KXEOHWs
YHVKMDPHWLUT
YHVKMDH/XQ[KsULVs
veshja me fustanellë etj.

/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- WHNQRORJMLD
- shkencat shoqërore.

Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
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Arti Pamor 8
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
1sSsUPMHWLPD]KHYHWsQGU\VKPHQ[sQsVLWHWQMLKHQPHYHVKMHWSRSXOORUH
nga krahina të ndryshme të Shqipërisë, me karakteristikat e përbashkëta
GKHWsYHoDQWDWsW\UH1sLPD]KHWHVKIDTXUDDWDDWRLGHQWLÀNRMQsYHVKMHWH
krahinave që njohin dhe diskutojnë për to.
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDVKSMHJRQVHYHVKMDSRSXOORUHsVKWsQMsQJDNDUDNWHULVWLNDW
e veçanta të çdo populli dhe shpreh shijet estetike të një periudhe të
caktuar. Ndër gjërat më të bukura që populli ynë ka ditur të krijojë në
rrjedhën e historisë së tij, është pikërisht veshja popullore, e cila përbën një
aspekt të rëndësishëm të trashëgimisë së tij kulturore. Veshjet popullore
QGDKHQQsG\JUXSHWsPsGKD YHVKMHSsUJUD YHVKMHSsUEXUUD
1sSsUPMHWLPD]KHYHQ[sQsVLWHWGLVNXWRMQsPELHOHPHQWHWSsUEsUsVHGKH
NDUDNWHULVWLNDWHGLVDQJDYHVKMHYHPsWsQMRKXUDSRSXOORUH .MRRUsVKsUEHQ
HGKHVLRUDHSDUsHSURMHNWLWTsGRWsYLMRMsQsG\RUsWHWMHUD 
0sVXHVLMDLRULHQWRQQ[sQsVLWPELPsQ\UsQVHVLGRWs]KYLOORKHWSURMHNWL
hapat që do të ndiqen dhe produkti përfundimtar i grupeve.
1[sQsVLWHWQGDKHQQsJUXSHSsUFDNWRMQsNUDKLQsQNXGRWsNU\HMQs
kërkime mbi veshjet popullore dhe ndajnë detyrat për çdo anëtar të grupit.
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsPHWHPsQHUH
ōQsSMHVsPDUUMHQHW\UHDNWLYHJMDWsSURFHVLWPsVLPRU
ōQsUHDOL]LPLQHGHW\UsVVsGKsQs



3ODQLÀNLPLGLWRU



)XVKD Arte
/sQGDArt pamor
Tematika: Historia, arti dhe
shoqëria.
7HPDPsVLPRUH: Album me
veshjet popullore. Pune në grup.
Projekt





GDWD

Shkalla: 4 .ODVD: VIII
6LWXDWDHWsQ[sQLW$OEXPPHYHVKMH
popullore
Grupet e punës diskutojnë mbi veshjet
popullore të krahinave që do të
prezantojnë në albumin e tyre dhe mbi
të dhënat për çdo veshje.
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)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDV
- YHVKMHWSRSXOORUH
WHPsVPsVLPRUH
- album me veshje popullore.
Nxënësi/ja:
- vëzhgon imazhe me veshje të
ndryshme popullore shqiptare;
- zbulon karakteristikat e veshjeve
popullore shqiptare;
- UHÁHNWRQPELNDUDNWHULVWLNDWH
veshjeve popullore nga krahina të
ndryshme të Shqipërisë;
- shpreh mendimin e vet rreth
bukurisë dhe larmisë së veshjeve
tona popullore si një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUDNXUULNXODUH
Burimet/mjetet/materialet:
RVHPHWHPDWQGsUNXUULNXODUH
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- ilustrime të ndryshme të vesh Lidhje me fushat kurrikulare:
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
MHYHSRSXOORUHVKTLSWDUH
- mjete të tilla, si: album, imazhe - WHNQRORJMLD
QJD UHYLVWDW ÁHWD YL]DWLPL - shkencat shoqërore.
ngjyra etj.
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
Grupet e punës diskutojnë mbi veshjet popullore të krahinave që do të
prezantojnë në albumin e tyre dhe mbi të dhënat për çdo veshje.
Ndërtimi i njohurive të reja
Grupet e punës analizojnë të dhënat që kanë mbledhur, si ato me shkrim,
ashtu edhe imazhet. Rendisin materialin e mbledhur. Bëjnë skica dhe
vizatime te veshjeve, elementeve të veshjeve, dekoracioneve të veshjeve etj.
Përgatisin albumin me rubrikat përkatëse.
9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsPHWHPsQHUH
ōQsSMHVsPDUUMHQHW\UHDNWLYHJMDWsSURFHVLWPsVLPRU
ōQsUHDOL]LPLQHGHW\UsVVsGKsQs
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GDWD

)XVKD Arte /sQGDArt pamor
Shkalla: 4
.ODVD: VIII
Tematika: Historia, arti dhe shoqëria. 6LWXDWDHWsQ[sQLW$OEXPPH
YHVKMHSRSXOORUH
Grupet e punës diskutojnë për
7HPDPsVLPRUH: Album me veshjet
mënyrën e organizimit të të
popullore. Pune në grup. Projekt
dhënave në albumet e tyre dhe për
ndarjen e rubrikave.
)MDOsWN\oH
5H]XOWDWHWHWsQ[sQLWWs
NRPSHWHQFDYHWsOsQGsVVLSDVWHPsV
- YHVKMHWSRSXOORUH
PsVLPRUH
- album me veshje popullore.
Nxënësi/ja:
- vëzhgon imazhe me veshje të
ndryshme popullore shqiptare;
- zbulon karakteristikat e veshjeve popullore shqiptare;
- UHÁHNWRQPELNDUDNWHULVWLNDWH
veshjeve popullore nga krahina të
ndryshme të Shqipërisë;
- shpreh mendimin e vet rreth bukurisë
dhe larmisë së veshjeve tona popullore
si një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë.
/LGKMDPHIXVKDWHWMHUD
Burimet/mjetet/materialet:
NXUULNXODUHRVHPHWHPDW
- WHNVWLLQ[sQsVLW
- ilustrime të ndryshme të veshjeve QGsUNXUULNXODUH
Lidhje me fushat kurrikulare:
SRSXOORUHVKTLSWDUH
- Mjete të tilla, si: album, imazhe nga - JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
UHYLVWDWÁHWDYL]DWLPLQJM\UDHWM - WHNQRORJMLD
- shkencat shoqërore.
Lidhja me temat ndërkurrikulare:
- njohja e kulturave.
0HWRGRORJMLDWHNQLNDWHSsUGRUXUDYHSULPWDULWsHQ[sQsVYHHYH
/LGKMDHWHPsVPHQMRKXULWsHPsSDUVKPHWsQ[sQsVYHHYH
Grupet e punës diskutojnë për mënyrën e organizimit të të dhënave në
albumet e tyre dhe ndarjen e rubrikave.
Ndërtimi i njohurive të reja
Grupet e punës plotësojnë albumin e grupit me krahinën përkatëse. Mbi
çdo album vizatohet harta e krahinës përkatëse. Pasi ka mbaruar puna për
WsJMLWKDJUXSHWQ[sQsVLWHWEDVKNRMQsDOEXPHWQsQMsWsYHWsP1sNsWs
mënyrë realizohet albumi i veshjeve popullore shqiptare të klasës.
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9OHUsVLPLLQ[sQsVLW
Ky vlerësim do të fokusohet:
ōQsGLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsPHWHPsQHUH
ōQsSMHVsPDUUMHQHW\UHDNWLYHJMDWsSURFHVLWPsVLPRU
ōQsUHDOL]LPLQHGHW\UsVVsGKsQs

4. METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES
4.1 Metodologjia e të nxënit dhe mësimdhënies bazuar në kompetenca
në lëndën e artit pamor
3sUGRULPL L PHWRGRORJMLYH HÀNDVH Qs PsVLPGKsQLHQ H DUWLW SDPRU sVKWs
NXVKWQsUULWMHQHFLOsVLVsVsDUULWMHYHQJDDQDHQ[sQsVYHHYHGXNHLGKsQs
VHFLOLWVHFLOsV PXQGsVLQs Ws VKIDTs GKH Ws ]KYLOORMs SRWHQFLDOLQ SDPRU
artistik, që zotëron brenda vetes. Organizimi i mirë i procesit të mësimit
Ws DUWLW SDPRU GR Ws WKRWs Ts Q[sQsVLWHW Ws YHQGRVHQ Qs VLWXDWD NRQNUHWH
GKH SUDNWLNH NX DWDDWR ]EXORMQs PMHGLVLQ YL]XDO GKH NULMRMQs QsSsUPMHW
përdorimit të mjeteve të larmishme artistike. Kjo arrihet vetëm nëpërmjet një
motivimi të drejtë dhe përkundrejt zhvillimit të një kompetence të caktuar,
QsSsUPMHW UH]XOWDWHYH Ws Ws Q[sQLW GKH WHPDWLNDYH SsUNDWsVH PsVLPRUH
Mësimdhënia e artit pamor, për nga vetë natyra, nënkupton një veprimtari
HPRFLRQDOH GKH À]LNH dGR SsUPEDMWMH GKH YHSULPWDUL PsVLPRUH Qs DUWLQ
SDPRUsVKWsHSsOT\HVKPHGKHNULMRQHPRFLRQHNXUQ[sQsVLWHWGUHMWRKHQGUHMW
një veprimtarie në mënyrë të vetëdijshme, çka u mundëson atyre shprehjen e
SRWHQFLDOLWWsW\UHLQWHOHNWXDODUWLVWLNQsVKXPsDVSHNWH
Mësimdhënia në artin pamor synon gjithë përfshirjen, motivimin, barazinë
në të gjitha aspektet dhe bazohet Qs PsVLPGKsQLHQ GKH Q[sQLHQ ED]XDU Qs
NRPSHWHQFDPsVLPGKsQLHQPHQsTHQGsUQ[sQsVLQHQGKHPsVLPGKsQLHQGKH
Q[sQLHQHLQWHJUXDU.
1[sQsVLWHW H QMs NODVH MDQs Ws QGU\VKsPPH SsUVD L SsUNHW PsQ\UsV VH VL
DWDDWR Q[sQs LQGLYLGXDOLVKW Qs JUXS QsQ XGKsKHTMHQ H PsVXHVLWHW Ws
SDYDUXUDPHDQsWsPMHWHYHNRQNUHWHHWM
3ODQLÀNLPLGKHSsU]JMHGKMDHVWUDWHJMLYHGKHPHWRGDYHWs PsVLPGKsQLHVQs
mësimin e artit pamor mban parasysh:
x

x

kompetencat kryesore të të nxënit në artin pamor; x lidhjen konceptuale,
ruajtjen e koherencës vertikale të njohurive e aftësive në kuptimin që ndërtimi
i çdo njohurie dhe edukimi i çdo aftësie mbështeten në ato të mëparshmet;
formimin dhe forcimin e aftësive bazë të artit pamor;
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x
x
x
x
x
x

rëndësinë e veprimtarive praktike në artin pamor, brenda dhe jashtë klasës, të
cilat lidhin konceptet pamore me situata të jetës reale;
rëndësinë e përdorimit të mjeteve konkrete didaktike dhe ato të teknologjisë;
veçoritë e veprimtarive në mënyrë individuale dhe në grup;
nevojën e individit për të nxënë gjatë gjithë jetës;
rëndësinë e qëndrimit pozitiv ndaj lëndës së artit pamor dhe vlerësimit të
përdorimit të gjithanshëm të tij;
nxitjen e bashkëveprimit mësues/e-nxënës/se, në kuptimin që në procesin
mësimor mësuesi/ja dhe nxënësi/ja janë plotësues/e të njëri/njëra-tjetrit/
WMHWUsV1MsPsVLPGKsQLHHPLUsPHQGXDUGKHHPLUsSODQL¿NXDUNULMRQNXVKWHW
e nevojshme për një nxënie të suksesshme dhe lehtëson, si punën e mësuesit/
es, ashtu edhe atë të nxënësit/es. Kompetencat e artit pamor, që janë të
përcaktuara në këtë program, janë të ndërlidhura dhe zhvillohen nëpërmjet
situatave të të nxënit, që kanë në qendër pjesëmarrjen aktive të nxënësve/eve.
Ata/Ato janë aktiv/e kur përfshihen në veprimtari, eksplorime, krijime ose
simulime të njohurive, interpretime, qëndrime dhe gjykime. Për të siguruar
këtë pjesëmarrje aktive të nxënësve/eve, mësuesi/ja duhet të krijojë një
atmosferë që i bën ata/ato të ndihen të lirshëm/me dhe të zhdërvjellët/ta për të
zhvilluar njohuritë e tyre në artin pamor.

*MLWKDVKWX sVKWs H UsQGsVLVKPH Ts Q[sQsVLMD Ws SXQRMs PH VLWXDWD NX
i kërkohen arsyetime apo përgjigje të pyetjeve të tilla si p.sh., “..pse më
pëlqen?”, “...a duket bukur?”, “..çfarë ndodh nëse e vendos objektin më afër?”
HWM1sNsWsPsQ\UsDLDMRLQNXUDMRKHWWsUHÁHNWRMsPELYHSULPHWHWLMVDMGKH
të ndërmarrë situata të reja.
Cilësia e mësimdhënies është çelësi për suksesin e fëmijëve në mësimin e
DUWLW 0sVXHVLWHW GXKHW Ws LQNXUDMRMQs oGR Q[sQsVH Ws EHVRMs VH GR Ws MHWs
LHVXNVHVVKsPPHQsPsVLPLQHDUWLWWsNXSWRMQsLQWHUHVDWHQ[sQsVYHHYH
QHYRMDW Ts DWDDWR NDQs Ws QGLKPRMQs Q[sQsVLWHW Ws DNWLYL]RMQs QMRKXULWs
e mëparshme, të rendisin udhëzimet që do të përdorin, duke diferencuar
XGKs]LPHWSsUQ[sQsVHPHQHYRMDWsYHoDQWDSRNsVKWXPsVXHVLWHWGXKHW
W·LVWLPXORMQsGKHW·LLQNXUDMRMQsWsJMLWKsQ[sQsVLWHWGXNHNULMXDUPMHGLVHNX
DWDDWRWsNHQsPXQGsVLSsUWsHNVSORUXDUPELDUWLQSDPRUQsPsQ\UDWTsSsU
WDWRMDQsWsUsQGsVLVKPH
0sVXHVLWHW PXQG WD UHDOL]RMQs NsWs QsSsUPMHW YHSULPWDULYH Ws QGU\VKPH
GXNHQ[LWXUSMHVsPDUUMHQPHHNVSHULHQFsQNULMXHVHGKHPHPDWHULDOHNRQNUHWH
3ODQLÀNLPL L NRKsV KDSsVLUD H SsUVKWDWVKPH GKH QMs VKXPsOORMVKPsUL
materialesh janë të rëndësishme për të mbështetur një mësimdhënie
HIHNWLYH*MDWsSURFHVLWWsPsVLPGKsQLHVPsVXHVLWHWGXKHWWsVLJXURMQsQMs
shumëllojshmëri aktivitetesh të bazuara në vlerësimin e nevojave individuale
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WsQ[sQsVYHHYHQsQHYRMDWHJUXSLWGKHQsSUDNWLNDWPsWsPLUDPsVLPRUH
*MLWKDVKWXPsVXHVLWHWGXKHWWsNULMRMQsQMsPMHGLVWsSsUVKWDWVKsPQsNODVsSsU
]KYLOOLPLQHYHSULPWDULYHWs´$UWLWSDPRUµTsQ[LWLGHWsHUHMDWHQ[sQsVLWHW
3URMHNWHW NXUULNXODUH DIDWJMDWD OHMRMQs Q[sQsVLQHQ Ws DSOLNRMs QMRKXULWs GKH
aftësitë që zotëron nga njëra anë, dhe të arrij të krijojë lidhje integruese me
lëndët e tjera në fushën e arteve dhe jashtë saj nga ana tjetër. Edhe prezantimet
e projekteve, diskutimet, debatet, gjatë realizimit të tyre janë mundësi shumë
HPLUsSsUUHDOL]LPLQHNRPSHWHQFDYHSDPRUHDUWLVWLNHSRUPELWsJMLWKDWs
kompetencave kyçe.

4.2 Materiale dhe burime mësimore
Gjatë zhvillimit të mësimit në lëndën e artit pamor, për realizimin e
NRPSHWHQFDYH PsVXHVLMD SsUGRU PMHWH GLGDNWLNH GKH EXULPH Ws FLODW
Q[sQsVLMDLSUHNLVKLNRQLSsUGRUHWM$LDMRSsUGRUPMHWHYL]XDOHWHNQRORJML
të nevojshme, jep ndihma të veçanta, përshtat shembuj të ndryshëm, krijon
ambiente për aktivitete alternative etj. Edhe teknologjia ka një ndikim të madh
QsDUWLQSDPRUGXNHQGLKPXDUQ[sQsVLWWsHNVSORURMQsYHSUDDUWLWsQGU\VKPH
objekte të trashëgimisë kulturore, objekte të dizajnit etj., duke zhvilluar aftësitë
e tyre në studimin e kësaj lënde.
0sVXHVLMDSsUGRUIMDOsGKHIMDOLWsTDUWDWsVDNWDNXSWLPRUHGKHPHQMsIMDORUWs
SDVWsUWsJMXKsVDUWLVWLNHSDPRUH0sVXHVLMDVLJXURQTDVMHSsUPHVSsUGRULPLW
të teksteve dhe materialeve të përshtatshme me moshën dhe mundësinë e
QLYHOLWWsWsPsVXDULW$L$MRXSUH]DQWRQVTDURQQ[sQsVYHHYHSsUPEDMWMHW
FDNWXDUDRVHVKNDWKWsVLWsTsDWDDWRGXKHWWsSHUIRUPRMQs
0sVXHVLMDXNULMRQPXQGsVLQ[sQsVYHHYHWsGHPRQVWURMQsDSRWsSUH]DQWRMQs
me anë të mediave detyra dhe projekte të ndryshme.
Mësuesi duhet të demonstrojnë drejtpërdrejt gjatë mësimdhënies në lëndën e
´$UWLWSDPRUµÊVKWsVKXPsHUsQGsVLVKPHSsUQ[sQsVLWHWHNsVDMPRVKHOLGKMD
PLGLVGHPRQVWULPLWWsPsVXHVLWHVGKHGKsQLHVVsPXQGsVLVsVsSsUGRULPLWWs
QMRKXULYH GKH DIWsVLYH Ws W\UH Qs YHSULPWDULQs DUWLVWLNH 1s NsWs PsQ\Us DWD
ato do të krijojnë pavarësi në përdorimin e mjeteve nga një nivel në tjetrin. Kur
PsVXHVLWHWLGXKHWWsSsUGRUsNRQWHNVWLQNXOWXURUWsDUWLWGXKHWWsPDUUsQs
konsideratë të gjitha format e artit nga e gjithë bota dhe nga kultura të ndryshme.
3URJUDPLL´$UWLWSDPRUµXMHSWsJMLWKsQ[sQsVYHHYHPXQGsVLQsWs]EXORMQs
dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre në përdorimin e një sërë mjeteve e teknikave
artistike dhe të vlerësojnë veprat e artit. Klasa duhet të jetë gjithëpërfshirëse
SsUWsJMLWKsQ[sQsVLWQsRUsQHDUWLW
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Disa nga mjetet më të përdorshme didaktike janë:
 IRWRJUDÀ Ws QGU\VKPH Ts PEDMQs LQIRUPDFLRQLQ H GXKXU SsU
HNVSORULPLQHHOHPHQWHYHWsDUWLWQsQDW\UsGKHPMHGLVLQUUHWKXHV
 IRWRJUDÀ Ws REMHNWHYH Ws QGU\VKPH Ws DUWL]DQDWLW Ws WUDVKsJLPLVs
NXOWXURUHHWM
 ULSURGKLPHWsYHSUDYHWsDUWLWGKHSRVWHUD
 mjetet audiovizive si: 79 YLGHR YLGHRSURMHNWRU NRPSMXWHU LQWHUQHW
&''9'
 mjetet verbale, tekstet si: WHNVWHWPsVLPRUH WsGHW\UXDUD OLEULLPsVXHVLW
ÁHWRUHW H SXQsV NDWDORJs DOEXPH Ts PXQG Ws SsUGRUHQ Qs VKNROOs
SsUWsPEsVKWHWXUSXQsQHQ[sQsVYHGKHSsUWsGHPRQVWUXDUYHSUDWs
ndryshme arti, artizanati, dizajni etj. Këto burime duhet të diskutohen
GKHWsYOHUsVRKHQQJDVWDÀVLQMsSMHVsHSODQLWWsW\UHSsUDUWLQSDPRU
Ky plan duhet të jetë i rëndësishëm për të përzgjedhur burimet e
G\WDWsFLODWQGLKPRMQsSsUWsPEsVKWHWXUQ[sQsVLWHWQsSXQsWHW\UH
krijuese.
 mjedisi mësimor: klasa, kabinetet e artit pamor etj.

5. VLERËSIMI
5.1. Llojet e vlerësimit: Vlerësimi i vazhdueshëm, periodik
dhe përfundimtar.
Vlerësimi tremujor
Vlerësimi periodik tremujor përfshin:
•

Vlerësimin e vazhdueshëm që del nga evidencat e vlerësimit të vazhduar të
mbajtura për periudhën tremujore.
• Vlerësimin me detyrë përmbledhëse në përfundim të periudhës tremujore.
• Vlerësimin e dosjes (portofolit) së nxënësit/es për periudhën tremujore.
Këto vlerësime shënohen në regjistër në kolonat përkatëse në përfundim të
çdo tremujori.
Vlerësimi përfundimtar
Vlerësimi përfundimtar kryhet në përfundim të vitit shkollor. Nota vjetore
përfundimtare përfshin:
•
•
•

Notën vjetore të vlerësimit të vazhdueshëm të tri periudhave tremujore.
Notën vjetore të vlerësimit me detyrë përmbledhëse të tri periudhave
tremujore.
Notën vjetore të vlerësimit të dosjes së nxënësit/es të tri periudhave tremujore.
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Secili lloj i vlerësimit në notën vjetore përfundimtare ka peshën e vet në përqindje.
Tabela: Peshat në përqindje të llojeve të vlerësimit

Lloji i vlerësimit
Vlerësimi i vazhdueshëm
Vlerësimi me detyrë përmbledhëse
Vlerësimi i dosjes (portofolit) së nxënësit/es

Pesha në përqindje
40%
40%
20%

Hapat për njehsimin e notës vjetore përfundimtare janë:
 Përcaktohet nota vjetore e vlerësimit të vazhdueshëm (NVV).
 Përcaktohet nota vjetore e detyrës përmbledhëse (NVP).
 Përcaktohet nota vjetore e portofolit të nxënësit/es (NVP).
 Shumëzohet secila prej notave me përqindjen përkatëse.
0EOLGKHQNsWRSURGKLPHGKHVKXPDUUXPEXOODNRVHWPHQXPsUWsSORWs
(p.sh: nota 6.4 rrumbullakoset 6; nota 6.5 rrumbullakoset 7).

(NVV x 0.4) + (NVP x 0.4) + (NVP x 0.2) = Nota vjetore përfundimtare

Shembull:
Tremujori I

Tremujori II

Tremujori III

Nota vjetore

Nota vjetore
pëUIXQGLPWDUH

NVV NVT NVP NVV NVT NVP NVV NVT NVP NVV NVT NVP




















(8 x 0.4) + (10 x 0.4) + (10 x 0.2) = 9.2
Nota vjetore përfundimtare 9
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