
Ky projekt është financuar me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ky botim 

pasqyron vetëm pikëpamjet e autorit, dhe Komisioni Evropian ose Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji - Agjensia Kombëtare e Erasmus + në Poloni nuk  

mund të mbaj përgjegjësi për çdo përdorim që mund të bëhet nga informacionet  

e përmbajtura këtu. " 
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Titulli: Një metodë japoneze për të zhvilluar kreativitetin tek fëmijët 

 

Përshkrimi: Kjo video tregon se si zhvillohet kreativiteti tek fëmijët 

Gjuha: Angleze 

 

Linku: https://www.youtube.com/watch?v=kXnugJEcVE8  

https://www.youtube.com/watch?v=kXnugJEcVE8
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Titulli: Momenti historik i fëmijëve dhe vogëlushëve 
 
Autori: Dr. Lisa Shulman (Kolegji i Mjekësisë Albert Einstein) 
 
Përshkrimi: 
Në këtë video, Zhvillimi Pediatrik shpjegon pikat historike të komunikimit të pritura në 
fëmijët zakonisht në zhvillim. Ajo gjithashtu diskuton se çfarë duhet të bëjnë baballarët dhe 
nënat nëse dyshojnë se fëmija i tyre ka një zhvillim të vonuar. 
Pikat historike të zhvillimit shpjegohen në epoka të ndryshme: 7 deri në 8 muaj; 12 deri në 
15 muaj; 18 muaj; 24 muaj. 
Këshillat e prindërve: 3 veprimtari të thjeshta për të mbështetur zhvillimin e fëmijës tuaj. 
Videoja tregon 3 aktivitete të thjeshta që prindërit mund të bëjnë me fëmijët e tyre (rreth 5 
vjeç) duke përdorur gjëra të thjeshta që ata mund të gjejnë në shtëpisë. Aktivitetet janë: 
Qese fasulesh, praktikimi i dorëshkrimit dhe leximit. 
 
Gjuha: Angleze 
 
Linku: https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM 

https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM


Ky projekt është financuar me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ky botim 
pasqyron vetëm pikëpamjet e autorit, dhe Komisioni Evropian ose Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Agjensia Kombëtare e Erasmus + në Poloni nuk  
mund të mbaj përgjegjësi për çdo përdorim që mund të bëhet nga informacionet  
e përmbajtura këtu. " 

 

                                    Projekti i numrit: 2017-1-PL01-KA204-0382 

 

 

  

Titulli: Aktivitetet të frymëzuara Montessori për moshat 2-6 vjeç 
 
Autori: Jady A. (Burimet e të Mësuarit për prindërit dhe mësuesit) 
 
Përshkrimi: Kjo video tregon aktivitete të frymëzuara nga Montessori për moshat 2-6 vjet 
prindërit mund të bëjnë në shtëpi  
 
Gjuha: Angleze 
 
Linku: https://www.youtube.com/watch?v=8yuTahgoygM 

https://www.youtube.com/watch?v=8yuTahgoygM
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Titulli: Sekreti i zhvillimit të trurit tek fëmijët  

 

Përshkrimi: Kjo video tregon sekretin e zhvillimit të trurit tek fëmijët. 

Gjuha: Angleze 

 

Linku: https://www.youtube.com/watch?v=VxSRgkR5_5w  

https://www.youtube.com/watch?v=VxSRgkR5_5w
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Titulli: Zona komforte  

 

Përshkrimi: Kjo fotografi tregon hapat e daljes jashtë zones tuaj të rehatisë për arritjen në 
zonën e rritjes 

Gjuha: Angleze 

 

Figura: 
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Titulli: Efektet e fuqishme të vizatimit në të nxënë (dituri)  

 

Autori: Catherine Madden për fondacionin arsimor George Lucas  

Përshkrimi: Kjo video tregon efektet e fuqishme të vizatimit në mësim. 

Gjuha: Angleze 

 

Linku: https://www.edutopia.org/video/powerful-effects-drawing-learning  

https://www.edutopia.org/video/powerful-effects-drawing-learning
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Titulli: Çfarë është Edukimi Aventurier: Pse & Si ta zbatojmë atë 

 

Autori: partnerë të projektit Erasmus+, të quajtur “Edukimi Aventurier Gjithëpërfshirës: Nga 
Teoria në Praktikë”, numri i projektit: 602128-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA   

Përshkrimi: Kjo video tregon Çfarë është Edukimi Aventurier: Pse & Si ta zbatojmë  

Gjuha: Angleze 

 

Linku: https://www.youtube.com/watch?v=ON-
iZs0Jr7o&feature=share&fbclid=IwAR3YDQfwGAH3ZemORRMrd9BhUI75G3KPE_-
Ln6TPc3cG6wjkUC8DFIotpB8 
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