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Qëllimet e lëndës :
Pas përfundimit të këtij moduli Studenti do të jet në gjendje qe të dij të planifikoi,
programoi dhe udhëheqë punën organizative ne hapësira ujore.
Rezultatet e pritura të nxënies:
Pas përfundimit të kësaj lënde Studenti do të jetë në gjendje që:
1.     Të aplikoi medele te caktuara te aktiviteteve ujore
2.     Të planifikoi dhe programoi aktivitetin ne hapësira të ndryshme ujore
3.     Të përshkruaj dhe sqaroi problematikat që lidhen me aktivitetet dhe siguria ne
ujë
4.     Të hartoi dhe projektoi ide në lidhje me organizimin e sigurisë në ujë
5. Të udhëheq me procesin e punës në ujë me grupmosha të ndryshme
6. Të fitoi njohuri te nevojshme lidhur me sigurinë në pishinë dhe shpetim të
permbyturve në ujë.
Metodologjia e mësimdhënies :
-         Ligjëratë teorike
-         Ligjëratë Praktike
-         Punë në grupe
-         Diskutim
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Plani i dizajnuar i mësimit për lëndën mësimore
AKTIVITETE NË UJË DHE SIGURIA NË PISHINË
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Lloji i ligjëratës
Temat që do të ligjërohën

Java e parë :

Ligjëratë teorike.
Kajaku, llojet dhe perdorimi

Java e Dytë:

Ligjëratë teorike. Raftingu, llojet dhe perdorimi

Java e tretë:

Ligjëratë teorike.
organizimi dhe garat në rafting

Java e katërt:

Ligjëratë teorike.
Historiku I zhytjes, sportet nenujore dhe pajisjet

I
Java e pestë:
Kërcimet në ujë, veshtrim historik, llojet e kercimeve
Java e gjashtë:

Ligjëratë teorike.
Kërcimet nga platforma dhe kercimet nga dërrasa

Java e shtatë:

Ligjëratë teorike.
Ushtrime per mesimin e kercimeve sportive

Java e tetë:

Ligjerate teorike
Pëmbytja në ujë dhe shkaqet e përmbytjes

Java e nëntë:

Ligjëratë interaktive
Shpëtimi I të permbyturve dhe ndihma e parë

Java e dhjetë:

Ligjëratë teorike.
Shpetimtari dhe karakteristikat e tij

Java e njëmbëdhjetë:

I Java e dymbëdhjetë:

Ligjëratë teorike.
Organizimi I ekipit shpetimtarë
Ligjëratë teorike.
Siguria në pishinë

Java e trembëdhjetë:

Ligjëratë teorike.
Parimet themelore per mbarvajtjen e punënës në pishinë.

Java e katërmbëdhjetë:

Hapat emergjent te veprimit per shpetimin e të permbyturve

Java e pesëmbëdhjetë:

Testi final

Vërejtje

Ligjëratat praktike dhe ushtrimet do të realizohën nga studentët që do të vizitojnë
hapësirat ujore dhe do të ken mundesi ta ndjekin edhe kursin per shpetimtarë që
organizohet nga FNK.

Metodat e vlerësimit:

Vlerësismi nga lënda Aktivitetet në ujë dhe siguria në pishinë behet me:
Shkrim përmes kolokviumeve 40 poena
Vijimi i rregullt 4 poena
Pjesëmarrje aktive në orë 6 poena
Provimi perfundimtarë 50 poena
Vlerësimi pozitiv fitohet nëse në mënyrë kumulative grumbullohën së paku 5% e
poenave
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