
• Lenda : Edukim Fizik , Sporte dhe Shendet                                           Punoi: Mikel Cenaj 

Klasa: XI-C 

Tema mësimore:1. Edukim shëndetësor. Edukimi Olimpik. Federatat Sportive Ndërkombëtare 

                                   2 .PROJEKT 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas temës mësimore:  

 
Nxnesi/ja : 
- Përdor teknologjinë për të kërkuar informacion dhe për të kryer studime me tematikë nga 

fusha/lënda “Edukim fizik, sporte dhe shëndet”;. 
- Punon në grup.  
-  Njeh federatat sportive nderkombetare 

 
Fjalet kyce : projekt, edukim shendetesor, federatat sportive. 
 

Organizimi i orës së mësimit 

 

Federata Evropiane e Hendbollit (FEH) - European Handball Federation (EHF) është 

organizatë sportive e hendbollit evropian. Federata është themeluar më 17 nëntor të vitit 

1991, dhe tani përbëhet prej 50 federatave anëtare dhe dy federatave të asociuara (Anglia 

dhe Skocia). Selia e saj është në Vjenë, Austri. President aktual i FEH - EHF është Michael 

Wiederer, i cili ishte zgjedhur më 17 nëntor 2016 dhe do të shërbejë deri në vitin 2020. 

Federata festoi 20-vjetorin e themelimit më 17 nëntor të vitit 2011 në një gala organizim 

nën sloganin 'Heart Beat Handball'. EHF u themelua më 17 nëntor të vitit 1991 në Berlin, 

Gjermani. Kongresi i parë i FEH -së u mblodh më 5 qershor të vitit 1992 ku edhe u caktua 

selia e saj në Vjenë, Austri nga 1 shtatori i atij viti. Në vitin 2012 FEH - EHF festoi 20 vjetorin 

e themelimit dhe të ekzistences së saj. Në vitet e mëvonshme, numri i vendeve anëtare 

është zgjeruar nga 29 vende anëtare sa ishin në fillim në 50 vende anëtare, pas anëtarësimit 

të plotë të Republikës së Kosovës në Kongresin e FEH - EHF në Dublin, Irlandë, në shtator të 

vitit 2014 



 

Konfederata Evropiane e Volejbollit (frëngjisht: Confédération Européenne de Volejboll - 

CEV) është organ drejtues kontinental për sportin e volejbollit, volejbollit në plazh dhe 

volejbollit në borë, në Evropë. Selia e saj ndodhet në Luksemburg, Luksemburg.Anëtarësia e 

kësaj organizate është rritur në 56 federatave pas pranimit të Kosovës, në Kongresin Botëror 

të FIVB mbajtur më 5 tetor të vitit 2016 në Buenos Aires, Argjentinë.  

 

Federata Ndërkombëtare e Skitarisë (frëngjisht: Fédération Internationale de Ski - FIS; 

Anglisht: International Ski Federation) është organi më i lartë sportiv në botë, përgjegjës për 

sportet e dimrit. Federata është themeluar në vitin 1924, dhe është përgjegjëse për 

organizimin e Lojërave Olimpike Dimërore në të gjitha disiplinat e skijimit, skijimit alpin, 

kërcimet me ski, skijimi nordik (i kombinuar), stil i lirë dhe snowboarding. FNS është 

përgjegjëse edhe për vendosjen e rregullave ndërkombëtare të konkurrencës. Organizata 

tani ka një anëtarësim prej 118 shoqatave kombëtare të skitarisë dhe selia e saj është në 

Oberhofen am Thunersee, Zvicër 



  

 

  

  



 

Azia AFC  · Kupa e Azisë 

Afrika CAF  · Kupa Afrikane e Kombëve 

Amerika Jugore CONMEBOL  · Copa América 

Amerika Veriore CONCACAF  · Kupa e Artë 

Oqeania OFC  · Kupa e Kombeve 

Evropa UEFA  · Kampionati Evropia 

FIFA Kampionati Botëror i Futbollit 

 

 

 

 

 


