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Te fitojne studentet njohuri te mjaftueshme per ta
menagjuar nje object sportive ne nje nivel te
duhur.
Aftesimi i kuadrit ne lemin e edukimit fizik qe pas
perfundimit te studimeve te dije ti menagjoj disa
objekte sportive.
Te jete ne gjendje gjithashtu qe kur behet ndertimi
I palestres,pishines apo poligonit ne shkollen ku
punon te beje verejtjet e duhura ne projekt nese
nuk I ka dimenzionet gjatesit,gjeresit dhe lartesit e
duhura .
Aftesimi I kuadrit qe te dije te aplikoj njohurite e
nxenies gjate studimeve ne jeten e perditshme
gjate procesit mesimor.Te dije ta menagjoje nje
objekt sportive si:fushat sportive per te gjitha
lojrat me top,pishinat,fushat e golfit,fushat e
tenisit etj.
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Metodologjia e
mësimdhënies:

ligjëratë, diskutim ,punë në grupe

Metodat e vlerësimit:

1. Kolokviumi (K)
2. Vijimi i rregullt = 5 pike
3. Provimi përfundimtar(teori-test) =100pike

Literatura
Literaturapër pjesën
praktike :
Literatura për pjesën
teorike :

SUKSESI: 51-60 =6(E), 61-70=7(D), 7180=8(C),
81-90=9(B), 91–100=10(A)
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Plani i dizajnuar i mësimit:
TEORI-Semestri dimëror (2+0)
Java
Ligjërata që do të zhvillohet
1.Njoftimi i studenteve me programin e punes.
Java e parë:
2.Literaturen e nevojshme
3.Formimi i grupeve mesimore.
1.Stadiumet (fushat)shperndarja e pergjithshme menaxhimi i
Java e dytë – tretë:
tyre.
2.Menaxhimi,vendosja e shikuesve,hapsires per shikues dhe
musafir special.
3.Fushat sportive llojet e tyre dhe menaxhimi I disa fushave
sportive
4.Llojet e tribunave neper stadiume dhe ulseve per shikues.
5.Madhesite e disa tereneve te cilat duhet te dime ti
menagjojme gjate procesit mesimore dhe jashte procesit

Java e katërtë - pestë:

Java e gjashtë-shtatë:

Java e tetë-nëntë:

Java e dhjetë:

Java e njëmbëdhjetëdymbëdhjetë:

Java e trëmbedhjetëkatërmbëdhjetë:

Java e pesembedhjetë:

mesimore.
1.Fushat sportive ne futboll (tipiA-B-C).
2.Menaxhimi dhe shfrytezimi i fushave per aktivitete nga
atletika ne gara shteterore,boterore apo olimpiad
1.Fushat sportive ne futboll (tipiD1-D2).
2.Cilat dicipina sportive nga atletika mund te zhvillohen ne
keto hapsira gjate kohes se garave.
1.Terenet sportive vetem per hudhje menaxhimi dhe
shfytezimi i tyre ne gara sportive.
1.Menaxhimi dhe shrytezimi i mjeteve dhe hapsires tek
kercimi se gjati,kercim se larti,kercim me portek.
1.Menaxhimi i objekteve sportive per hudhje (si hudhja e
shtizes,qekanit,diskut dhe shtytja e gjyles).
1.Fushat e tenisit menaxhimi i tyre. Llojet e fushave dhe
madhesite e tyre.Cfare terenesh mund ti shfrytezojme gjate
garave.
1.Fushat e golfit,si menaxhohet ni teren i tille.
2.Cili teren i pershtatet lojes se golfit.
3.Cfare hapsire duhet te sigurohet per nje fushe te golfit per
te kryer gara ne te.
4.Cilat jane pajisjet qe duhet ti kete garuesi me vete ne gara.
1.Menaxhimi i terenit tek kercimorja me ski.
2.Cilat jane kushtet te cilat duhet ti plotesoj ajo kercimore
per zhvillimin e garave.
3.Cilat jane objektet tjera ndihmese per kete sport.
1.Shfrytezimi dhe menaxhimi i palestres sportive ku
zhvillohen tri sporte.
2.Si behet shfrytezimi racional i kesaj fushe.
3.Cilat jane ato tri sporte qe mund te zhvillohen edhe garat
nderkombetare.

1.Podiumi per garat ne gjimnastiken sportive.
2.Shfrytezimi i palestres se gjimastikes per kater e me shume
dicilpina-garash ne te njejtes kohe.
3.Vendet ku duhet te cakohen per refer kryesore dhe
ndihmesave gjate nje vleresimi te nje gare.
1.Menagjimi i pishinave te hapura dhe te mbyllura.
2.Pishinat olimpike gjysem olimpike, pishinat per kercime
gjeresia,gjatesia e korsive si dhe thellesia e tyre.
3.Si te udhehiqet nje gare e notit ne pishinat gjysem olimpike
dhe olimpike.
Kollekfiumi nga lenda: Menaxhimi i objekteve sportive.

