Formular për SYLLABUS të Lëndës
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Fakulteti I Shkencave sportive
Volejboll
Bachelor
Obligative
I Pare
2+1
6
Prof.asc.dr Musa Selimi
Tel 045 452 555 musaselimi@yahoo.com

Përshkrimi i lëndës

Detyrat eLendes jane :Njohuri ne Metodiken e te
mesuarit ne lenden e Volejbollit per studente, njohuri
ne aspektin profesional dhe shkencor , informata per
Volejbollin ne aktivitetet e jashtme,garat
shkollore,aktivitetete rekreative ..etj

Qëllimet e lëndës:

Perfitimi I bazave didaktiko metodike ne aftesimin e
elementeve tekniko taktike per nxenes ne shkolla fillore
dhe te mesme ..Edukim I arsimtareve te ardhshem te
edukimit fizik per organizimin e seksioneve te
Volejbollit, garave shkollore dhe ndershkollore , njohja
me vlerat dhe ndikimine volejbollitne statusin
antropologjikte nxenesve , studenteve dhe njerznve qe
merren me rekreacion .

Rezultatet e pritura të nxënies:

Studentet qe me sukses plotesojne te gjitha detyrat e
ketij moduli aftesohen qe te ardhmen te mesojne
nxenesit ne ;lojen e volejbollit,organizimin e garave
shkollore ,garave rekreative, njohjene rregullave te lojes
, sistemeve te lojes .. etj

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata

Orë
30

Ditë/javë
1

Gjithësej

Ushtrime teorike/laboratorike

60

1

90

1

Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

60
2

60
2

45
2
1
2

45
2
1
2

4-6
3

4-6
3

5

5

Totali

60

Metodologjia e mësimëdhënies:

Metoda verbale, e demonstrimit , interactive ,te
ushtruarit praktik.

Metodat e vlerësimit:

Collocvium praktik,test teorik,test I rregullave te
lojesdhe provimi perfundimtar

Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:
Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:

Volejbolli .dr Enver Gjinolli , Volejboli modern dr Miftar
Zyberi Volejbolli ,Vesel Rizvanolli –Edison Pashaj
www.fivb.org, human kinetics ,www.cev .org

Ligjerata që do të zhvillohet
Historiku I Volejbollit ne bote
Historiku I volejbollit ne trevat shqipetare
Vecorite dalluese te lojes se volejbolit
Perberja e skuadres
Elementet teknike te lojes se Volejbollit
Elementet taktike te lojes se Volejbollit
Specializimi I lojtareve ne Volejboll
Klasifikimi dhe rangimi I lojtareve ne Volejboll
Mbrojtja ne Volejboll
Karakteristikat eLL ne volejboll
Sistemet e lojes
Personaliteti I trajnerit
Rregullat e lojes
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Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Disiplina e Volejbollit ne rere
Permbledhje e materialit

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Objektivi I Up se eshte ti zbatoje konceptet evropiane ne arsimin e larte per te miren e
ekonomise dheshkences, mireqenjes qytetare dhe si dhe interesin per tere shoqerine .
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