
REFUGIUM Manual Bewegung/ Udhëzues lëvizje (Albanisch) 

REFUGIUM	–	Flucht	und	Gesundheit	Information	und	Multiplikation,	Department	Gesundheitswissenschaften,	HAW	Hamburg.	www.refugium.agency	

Kontakt:	Refugium_Info@haw-hamburg.de	

	

kohë 

(min) 

Qëllime përmbajtje metoda media / materiale 

 Ardhja Shkruaj emrin pjesëmarresit (maskimin kasetë, stilolaps)  maskimin kasetë, 
stilolaps 

10 Mirë se vini 
prezentimi  
pershendetja dhe prezantimi i 
pjesëmarrësve dhe moderimit 

Të gjithë njeni  tjetrit ia gjuajn topin, presentohen,  tregojn 
vendin e lindjes dhe moshën, dhe pse ata mund të jenë të 
interesuar per lëvizje. 
 

prezentimi me top 
 

topi 

2  Prezantimi i progresit dhe qellimit  të saj. prezantim i shkurtër  

10 Faza fillestare 
Motivimi per spor 

Pyetje: 
ü A bëni aktualisht sport?  
ü Çfarë sporti?  
ü Çfarë keni bërë në shtëpinë tuaj për sport apo aktivitet 

fizik? 

Diskutim me karta karta (lloji i sportit)  

10 faza e informacioneve 
Motivimi për sport 

Pyetje: Çfarë është e mirë në lidhje me sport dhe ushtrime? 
ü miq të rinj te gjeni (kontaktet sociale, integrimi) 
ü humor të mirë dhe argëtim (shëndeti mendor) 
ü ju bën të aftë dhe parandalon sëmundjet (shëndetësore 

fizike) 
ü ajer të freskët dhe të shijojm diellin (Vitamina D, shëndeti 

mendor) 
ü se bashku te perjetojme (respekt, aftësitë zgjidhjen e 

konflikteve, ndjenjën e qellimin e perbashket) 
Vte bejme ndryshime ( ne struktura te përditshme, normalitet) 
Pyetni pjesëmarrësit: A keni ju shembuj / përvojë? 

Prezantim i shkurtër me 
poster dhe ndërveprimin 

Poster: Motivim 

10 dimensionet e lëvizjes Dimensionet: qëndrueshmëri - forca - Koordinimi - 
Fleksibilitet - Relaksimi 
 
Pyetje: Cili sport / aktiviteti fizik  promovon  dimensionin? 
Pjesëmarrësit mund të regullojne kartat  

Prezantim i shkurtër me 
poster dhe ndërveprimin 

Poster: 5 Dimensionet 
Karta (lloji i sportit) 

5 
 
 
 
 
 

Rekomandimet e aktivitetit fizik Rregullisht, të paktën 1 herë në javë (durim, forcë, 
fleksibilitet, koordinim dhe relaksim)  mundësisht në ajër të 
pastër 
 
Rekomandimet minimale për të rriturit në javë: 1x150 minuta 
me intensitet të moderuar (të tilla si ecje të shpejtë) ose 1x75 
minuta me intensitet të lartë (p.sh. drejtimin) ose 5x30 minuta 
ose 7x20 minuta 

Prezantim i shkurtër me 
fletushka 

fletushkave 
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10 mundësi për sport Pyetje për pjesëmarrësit: 

• Çfarë mundësitë ka për sport dhe ushtrime? 

• A keni ide se çfarë mund të bëhet? 
 

Idetë tona: 
I	individuale 
ü duke kërcyer litar 
ü Duke ecur 
ü vrapim 
ü ushtrime forcë 
 
Ofertat e grupit 
ü Menaxhimi Social e akomodimit te pytni per mundësitë 

lëvizje çështje (shoqata, qyteti shëtitjet, etj) 
ü pyesni miqtë për mundësitë e lëvizjes 
ü Eigeninitiative zeigen (Leute ansprechen, die schon 

Sport machen, z.B. Fußball spielen) 
ü Te tregoni  Iniciative personale (te flisni menjerezit të cilët 

tashmë  bëjnë sport të tilla si futboll) 
ü vallëzim (vallëzimi ne grup?) 
ü shkoni në klub 

Kurzvortag und 
Interaktion mit Karten 
 
Prezantim i shkurtër me 
karta dhe ndërveprimin 

Karta (lloji i sportit) 

15 Faza e Veprimit dhe testimi 
Provo dhe kenqu 

"Njësia Sport" në lidhje me fletushka me be sport fletushka, karika, etj. 
bazë (mat, qebe, 
qese) 

10 faza finale 
Konsolidimi përmbajtjen 

ü Reflection: a te ka be pershtypje? 
ü shpjegojë fletushken 
ü Mesazh Final: Lëvizja të bën të shëndetshem. 

Sesioni Feedback  

 Miratimi falënderoj pjesëmarrësit dhe lamtumirë   

 

 

 


