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PLANI MËSIMOR LËNDA: HISTORI E ARTIT BOTËROR KLASA XI
http://www.botimepegi.al/phocadownload/plani%20mesimor%20histori%20arti%2011.pdf
ndryshme historike, duke u përqendruar në veprat dhe autorët më të spikatur: - Arti antik: arti prehistorik, arti egjiptian, arti i Egjeut, arti grek,
arti romak.

Historia e Arteve
http://www.erikbotime.com/web/images/stories/libra_mesuesi/liber-mesuesi-libri-i-mesuesit-artet%2011.pdf
- të identifikojnë autorët kryesorë të teatrit antik romak. - të vënë në ... - Pse themi që teatri antik romak është vazhdimësi e teatrit antik grek?

LIBËR PËR MËSUESIN HISTORI ARTI 11 - Botime Pegi
http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20histori%20arti%2011.pdf
Arti antik: arti prehistorik, arti egjiptian, ... 4.3 Autorët e teatrit greko-romak. Tragjedia 31 4.4 Komedia greke dhe romake 32 4.5 Teatri gjatë
Mesjetës 33

39. Artet 10 - Erik Botime - Shtepi botuese-Studio grafike ...
http://www.erikbotime.com/web/images/stories/plane_mesimore_gjimnaz/artet%2010.doc
AUTORËT E TEATRIT ANTIK GREKO-ROMAK 1 36 • Të argumentojnë ekzistencën e teatrit shqiptar në këtë periudhë. • Të njohin
karakteristikat e artit në ...

ose (pdf) - Gazeta Kritika
http://www.gazetakritika.net/literatur/pellazg/roli_pellazgo.pdf
Dardanët e Trojës janë dardanët e Ilirisë, sepse për këtë dëshmon Straboni dhe autorët romak. ... autorët antik tregojnë se dardanët ishin një
fis ilir.

INSTITUTI I KURRIKULËS DHE TRAJNIMIT
http://izha.edu.al/programet/klasa10/berthame/1.%205%20Teater.pdf
Teatri antik dhe origjina e teatrit grek. Përfaqësuesit e saj; Autorët e teatrit antik greko- romak: - komedia greke, - komedia romake ...

Linja - Botime Pegi
http://www.botimepegi.al/phocadownload/artet.doc
IV. 2. Autorët e teatri antik greko-romak. Komedia greke dhe romake Njohja me autorët dhe veprat kryesore të autorëve greko- romak. Ese: ...

Lënda: “Historia e Qytetërimet Botëror”
http://www.uegen.com/wp-content/uploads/2012/08/Plani-M%C3%ABsimor-Histori-10-11.doc
Qytetërimi kreto-mikenas dhe etrusk si pararendës i qytetërimit grek dhe romak. ... antik grek e atë romak dhe ... autorët e materialeve
mësimore ...

ARTI DETAR NE LASHTESI - ILIRET
http://univlora.org/fsht/nav/al/Dokumenta/artidetar.pdf
Ndersa nga autoret antik qe kane sjelle deri ne kohet e sotme te dhena per Iliret, mund te permendim Polibin ... pushtimit Romak te Ilirise ne
vitin 168 p ...

INSTITUTI I KURRIKULËS DHE I TRAJNIMIT PROGRAMET E ...
http://izha.edu.al/programet/klasa11/berthame/historia%20e%20arteve.pdf
në veprat dhe autorët më të spikatur: - Arti antik: ... -arti romak. - Arti në mesjetë: - kristianizmi i hershëm, - arti bizantin, - arti romanik - arti ...
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