
SHTOJCA. I
PLAN PROGRAMI I AFTËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR SHOFER

Minimumi i orëve nga pjesa teorike dhe praktike si dhe dhënia e ndihmës së parë personave
të lënduar në aksident komunikacionit për kategorit e caktuar është paraqitur në tabelen
vijuse:

Tabela 1

Kate
goria Lëndët Orët

Posedon katgoritë

A1 A B B+E C1 C1+
E C C+E D1 D1+E D D+E L M T

A1 RRKS 16 4 4 4
DMM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
NP 9

A RRKS 16 4 4 4
DMM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
NP 9

B RRKS 16 4 4 4 4 4
DMM 16 10 10 10 10 10
NP 9

B+E RRKS 5
DMM 10
NP

C1 RRKS 26 10 10 10 10 10 10 10
DMM 16+

*10
10+
*10

10+
10

10 10 16+
*10

16+*
10

16+
*10

NP 9
C1+E RRKS 5

DMM 10
NP

C RRKS 10 10 5 5
DMM 15 15 15 15
NP

C+E RRKS
DMM 10
NP

D1 RRKS 10 10
DMM 15 15
NP

D1+E RRKS
DMM 15 15
NP

D RRKS 10 10 5 5
DMM 15 15 10 10
NP

D+E RRKS
DMM 15
NP

L RRKS 16 4 4
DMM
NP 9

M RRKS 16 4 4



DMM
NP 9

T RRKS 10 4 4
DMM 10 10 10
NP 9

RRKS- rregullat e komunikacionit dhe të sigurisë
DMM-të drejtuarit e mjetit motorik
NP- dhënia e ndihmes së parë personave të lënduar në aksident komunikacioni
*Mjeti i transportit të kategorisë C1

A - PJESA TEORIKE

PROGRAMI BAZË I AFTËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR SHOFER NGA LËNDA
MËSIMORE RREGULLAT E KOMUNIKACIONIT DHE TË SIGURISË

Nr. Kapitujt mësimor Temat / njësitë mësimore Fondi
i
orëve

1. Rregullat e
komunikacionit

1.1.
Dispozitat për
sigurinë në
komunikacionin
rrugor

Dispozitat për sigurinë në komunikacionin rrugor;
Nocionet bazë;
Kushtet për drejtimin e mjeteve;
Kategoritë  e mjeteve me veprim motorik;
Aftësimi i kandiatëve për shofer;
Mënyra e dhënjes së provimit për shofer;
Fitimi i të drejtës për ta drejtuar mjetin;
Marrja dhe revokimi i patent shoferit;
Detyrat dhe përgjegjësit e pjesëmarrësve në komunikacion.

1

2 Shenjat e
komunikacionit

2.1 Shenjat e
komunikacionit

Vendosja, forma, ngjyra dhe simboli;
Llojet e shenjave të komunikacionit;
Shenjat të cilat i jep personi i autorizuar;
Përceptimi i shenjave të komunikacionit;
Të vepruarit sipas shenjave të komunikacionit;
Shenjat paralajmruese ,akustike dhe ndriçuese;
Shënjëzimi dhe sinjalizimi;
Shenjat tjera

1

3. Rregullat themelore
të komunikacionit
rrugor



3.1 Shoferi Shiqimi nga mjeti;
Këndi dhe fusha e të pamurit;
Ngasja e kujdesshme;
Raporti ndaj pjesëmarrësve të tjerë në komunikacionin
rrugor;
Vlerësimi dhe vendimmarrja;
Koha e reagimit;
Përceptimi;
Gjykimi;
Ndryshimet në sjelljet e ngasjes si shkak i ndikimit të
alkoolit, medikamenteve narkotike
Gjendja psiqike dhe fizike;
Lodhja.

1

3.2 Mjeti: Forcat natyrore-energjia e lëvizjes;
Forcat të cilat ndikojnë në mjet;
Masat e nevojshme të sigurisë gjatë hyrjes dhe daljes nga
mjeti;
Mjeti si faktorë i sigurisë në komunkacionin rrugor;
Motori me pajisje;
Sistemi  për drejtim;
Sistemi për frenim;
Sistemi i mbështetës;
Pneumatikët;
Pajisjet ndriçuese dhe sinjalizuese, reflektorët, pasqyret e
brendshme dhe anësore;
Xhami ballor dhe fshisat;
Sistemi i shkarkimit të gazrave të motorit;
Sinjalet akustike dhe paralajmruese;
Ngasja ekonomike;
Katalizatorët ( ngasja ekologjike);
Rripat e sigurisë, mbështetëset e kokës dhe pajisja për
siguri të fëmijës;
Regjistrimi dhe kontrolla teknike;
Sigurimi i mjetit;
Tërheqja e mjetit;
Sjellja në rast të prishjes së mjetit;
Përgatitja për ngasje

2

3.4 Rruga Rruga e  ndaljes së mjetit;
Distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes;
Kushtet  për  kryerjen e manovrimeve të sigurta me mjet në
komunikacion;
Mbajtja nën kontroll e mjetit ;
Faktorët e ndryshëm të  rrezikut në  rrugë;
Karakteristikat e rrugëve;
Rruga dhe shënjëzmi;
Punimet në rrugë.

1

3.5 Pjesëmarrësit më
të rrezikuar në
komunikacion

Fëmijët;
Këmbësorët;
Personat me aftësi të kufizuar;
Biçiklisti, çiklomotoristi dhe motoçikilisti .

1



3.6 Rregullat tjera Dokumentacioni i mjetit për përdorim në komunikacion;
Faktorët e sigurisë në lidhje me mjetin, ngarkesën dhe
bartjen e personave.

1

3.7 Sjellja e
pjesëmarrësve
në komunikacion

Qëndrimet  pozitive në komunikacion;
Raporti ndërmjet pjesëmarrësve në  komunikacion;
Komunikacioni dhe ambienti- ekologjia;
Ngasja ekonomike;
Si duhet të sillemi në komunkacion; Reagimi,
shpejtësia, saktësia dhe efikasiteti; Ngasja
defanzive (mbrojtëse) në komunikacion;
Ndryshimet në  sjelljet e shoferit si shkak i ndikimit të
alkoolit dhe medikamentevenarkotike;
Gjendja fizike dhe psikike;
Lodhja;
Sjellja e shoferit si shkaktar i aksidentit në komunkacion.

1

4. Ngasja në
vendbanim

4.1 Ngasja në
vendbanim

Karakteristikat bazë të komunikacionit në vendbanim;
Shpejtësia e ngasjes;
Drejtimi i komunikacionit në kryqëzime;
Ngasja në rrugë me komunkacion në një kahje;
Komunikacioni në rreth rotullim;
Shiriti  rezervë për mjetet e transportit publik dhe të
komunikacionit me ndërrim të kahjes së lëvizjes;
Transporti publik i udhëtarëve-urban;
Kyçja dhe çkyçja në komunikacion;
Ngasja në kryqëzim në shumë nivele;
Rreshtimi  i mjeteve;
Zgjedhja e shiritit të komunikacionit dhe kthimi;
Ngasja në kolonë;
Ngasja në vendkalim hekurudhorë;
Ngasja në vale të gjelbërta /semafor/;
Ndalja dhe parkimi;
Kthimi gjysëm rrethor dhe lëvizja mbrapa;
Lëvizja e këmbësorëve;
Komunikacioni i biçikletave dhe çikolmotorëve

2

5. Ngasja jashtë
venbanimit

5.1 Ngasja jashtë
venbanimit

Karakteristikat bazë të komunikacionit jashtë vendbanimit;
Përcaktimi i shpejtësisë së ngasjes;
Përshtatja e shpejtësisë së ngasjes;
Kyçja dhe çkyçja në komunikacion;
Ngasja në kolonë dhe distancë ndërmjet mjeteve;
Ngasja në vendkalim hekurudhorë;
Komunikacioni në tunel;
Tejkalimi, anashkalimi dhe përballkalimi;
Ndalja ,kthimi gjysëm rrethor dhe lëvizja mbrapa;
Ngasja në pjerrtësi gjatësore;

2



Ngasja nëpër kthesa,në autoudhë dhe në rrugë të rezervuara
për komunikacion të mjeteve motorike;
Lëvizja e këmbësorëve

6. Ngasja në kushtet e
veçanta

6.1 Ngasja në kushtet e
veçanta

Pashmëria e zvogëluar/kufizuar/;
Ngasja natën;
Përdorimi i dritave në komunikacion;
Ngasja në kushte të vështira atmosferike;
Lodhja.

1

7. Sjellja në rast
aksidenti
të komunikacionit

Aksidenti i komunikacionit;
Sjellja në rast aksidenti të komunikacionit. 1

8. Mbikqyrja e
komunikacionit
dhe denimet

Mbikqyrja dhe drejtimi i komunikacionit;
Mbikqyrja e mjetit dhe shoferit;
Gabimet në komunikacion dhe dënimet.

1

Gjithsejt 16

I. PROGRAMI MËSIMOR PËR AFTËSIMIN E KANDIDATËVE SHOFER TË
MJETEVE  TË KATEGORISË  “A1”dhe “A”

Kandidatët të cilët nuk e kanë të dhënë provimin për shoferë për asnjë kategori, aftësimi
realizohet sipas programit bazë dhe plotësohet me kapitujtë mësimor me nr. 1 dhe 2. sipas
përmbajtjes së dhënë në tabelën vijuese.

Kandidati i cili posedon cilëndo kategori të mjeteve me veprim  motorik, i nënshtrohet
aftësimit vetëm nga pika 1.dhe 2. sipas përmbajtjes së dhënë në tabelën vijuese

Nr. Kapitujt mësimor Temat / njësitë mësimore Fondi
i
orëve

1. Rregullat e
komunikacionit

Karakteristikat e ngasjes me motoçikletë;
Rreziqet gjatë ngasjes me motoçikletë;
Stabiliteti i motoçikletës;
Forcat të cilat ndikojnë në motoçikletë;
Rruga e ndaljes së motoçkiletës;
Rregullat të cilat  kanë të bëjnë me ngasjen e motoçkiletës.

2

2. Motoçkileta në
funksion të sigurisë
në komunikacion

Motoçkileta në funksion të sigurisë në komunikacion;
Paisjet për ngasësit e motoçikletës;
Frenimi dhe ndalja e motoçikletës;
Bashkëudhëtari në motoçikletë;
Transportimi i bagazhit.

2

Gjithsejt
4 o/m



II. PROGRAMI MËSIMOR PËR AFTËSIMIN E KANDIDATËVE PËR SHOFER TË
MJETEVE  TË KATEGORISË  “B”

Programi mësimor për aftësimin e kandidatve për shofer të mjeteve të kategoris “B” ,
realizohet sipas përmbatjes së plan-programit mësimor bazë.

III. PROGRAMI MËSIMOR PËR AFTËSIMIN E KANDIDATËVE PËR SHOFER
TË MJETEVE  TË KATEGORISË  “B+E”

Programi mësimor për aftësimin e kandidatve për shofer të mjeteve të kategoris “B+E” ,
realizohet sipas përmbatjes së dhënë në tabelën vijuese:

Nr. Kapitujt mësimor Temat / njësitë mësimore Fondi
i  orëve

1. Dispozitat për
sigurinë në
komunikacionin
rrugor

Nocionet bazë të cilat kanë të bëjnë me mjetet
bashkangjitëse;
Kushtet për drejtimin e mjeteve bashkangjitëse;
Mënyra e dhënies së provimit për shofer;
Fitimi i të drejtës për të drejtuar mjetet bashkangjitëse.

1

2. Rregullat e
komnukacionit
rrugor

Rruga e  ndaljes së mjeteve bashkangjitëse;
Distanaca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes;
Kushtet  për  kryerjen e manovrimeve të sigurta me mjet në
komunikacion.

1

3. Mjeti në funksion
të sigurisë së
komunikacionit
rrugor

Llojet e mjeteve tërhëqëse dhe bashkangjitëse;
Dimenzionet, masat dhe ngarkesa boshtore e rimorkios;
Konstruktimi i rimorkios;
Paisjet për kyçje dhe çkyçje të mjetit bashkangjitës;
Pajimet e mjeteve bashkangjitëse;
Pajisjet ndriçuese,sinjalizuese të mjeteve bashakngjitëse;
Frenat dhe frenimi i mjeteve bashkangjitëse;
Shënjëzimi i mjeteve bashkangjitëse.

3

Gjithsejt 5 o/m

IV. PROGRAMI MËSIMOR PËR AFTËSIMIN E KANDIDATËVE PËR SHOFER TË
MJETEVE TË KATEGORISË  “C1” dhe ”C”

Programi mësimor për aftësimin e kandidatëve për shofer të mjeteve të kategoris ”C1” dhe
”C” , realizohet sipas përmbatjes së dhënë në tabelen vijuese:

Nr. Kapitujt mësimorë Temat/njësitë mësimore Fondi
i
orëve

1. Rregullat e
komunikacionit
rrugor

Forcat te cilat ndikojnë në mjet;
Rruga e ndaljes së mjetit;
Distanca ndërmjet mjeteve në levizje;
Kushtet për ngasje të sigurtë në komunikacion ;
Ngasja, kandi i vdekur, rreshtimi dhe kthimi;
Shpejtësia e ngasjes.

2



2.
Mjeti si faktor
i sigurisë në
komunikacion
rrugor

Lloji i mjeteve transportuse;
Dimenzionet ,masa dhe ngarkesa boshtore;
Konstrukcioni i mjetit;
Shikushmëria ;
Njohja e punës dhe mirëmbatja e mekanizmave të cilat
mundsojn ngasje të sigurtë;
Tabela  instrumentale;
Paisjet  sinjalizuse;
Motori;
Mekanizmi transmetues;
Sistemi i drejtimit;
Sistemi i frenimit;
Pneumatikët;
Terheqja e mjetit;
Shënjëzimi i mjetit transportues;
Pregatitja për ngasje.

4

3. Transport i
ngarkeses

Kohëzgjatja e të drejturit të mjetit transportues;
Transporti i ngarkeses;
Kushtet të cilat duhet ti plotësoj mjeti;
Obligimet e shoferit;
Stabiliteti i mjetit;
Vendosja dhe përforcimi i ngarkeses;
Transporti i ngarkeses speciale;
Transporti jashtë linjor;
Transporti i kafsheve;
Shënjëzimi i ngarkesës në mjet;
Transporti materieve ,masa e siguruar dhe paisjet e mjetit;
Obligimet e shoferit dhe ekuipazhit;
Dokumentacioni përkates

4

Gjithsejt 10 o/m

V. PROGRAMI MËSIMOR PËR AFTËSIMIN E KANDIDATËVE PËR SHOFER TË
MJETEVE  TË KATEGORISË  “C1+E”  dhe “C+E”

Programi mësimor për aftësimin e kandidatve për shofer të mjeteve të kategoris “C1 +E” dhe
“C+E”, realizohet sipas përmbatjes së dhënë në tabelen vijuese:

Nr. Kapitujt mësimorë Temat/njësitë mësimore Fondi
i  orëve

1. Rregullat
e komunikacionit

Nocionet bazë te cilat kanë të bëjnë me mjetet
bashkangjitëse;
Kushtet për drejtimin e mjeteve bashkangjitëse;
Mënyra e dhënies së provimit për patent shofer ;
Fitimi i së drejtës për drejtimin e mjetit bashkangjitës.

1

2. Mjeti si faktor
i siguris në
komunikacion

Rruga e ndaljes së mjeteve bashkangjitëse;
Distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes;
Kushtet për kryerjen e sigurt të veprimeve me mjetin
bashkangjitës –këndi i vdekur;
Shpejtësia e ngasjes.

1



3. Transport i
ngarkesës

Lloji i mjeteve tërheqëse dhe bashkangjitëse ;
Dimensionet, masa dhe ngarkesa boshtore e rimrokios;
Konstrukcioni i rimorkios dhe gjysëm rimorkios;
Konstrukcioni i pajisjeve bashkangjitëse;
Pajisjet e mjeteve bashkangjitëse;
Pajisjet ndriquese-sinjalizuese të mjetit bashkangjitës;
Frenat dhe frenimi i mjetit bashkangjitës;
Pneumatikët;
Transporti i ngarkesës dhe personave;
Vendosja dhe përforcimi i ngarkesës;
Shënjëzimi i ngarkesës në mjet;
Transporti i materijve të rrezikshme dhe masat e siguris;
Shënjëzimi i mjetit bashkangjitës;
Përgatitja për ngasje.

3

Gjithsejt 5 o/m

VI. PROGRAMI MËSIMOR PËR AFTËSIMIN E KANDIDATËVE PËR SHOFER
TË MJETEVE  TË KATEGORISË  “D1” dhe ”D”

Programi mësimor për aftësimin e kandidatëve për shofer të mjeteve të kategoris ”D1” dhe
”D”, realizohet sipas përmbatjes së dhënë në tabelen vijuese:

Nr. Kapitujt mësimorë Temat/njësitë mësimore Fondi
i
orëve

1. Nocionet bazë
dhe përgjegjësit e
pjesmarrësve në
komunikacion

Nocionet bazë;
Kushtet për drejtimin e mjetit ;
Mënyra e dhënies së provimit për shofer;
Fitimi i të drejtës për të drejtuar mjetin.

1

2. Forcat të cilat
ndikojn në mjet
dhe rregullat e
komunikacionit

Rruga e ndaljes së mjetit;
Distanca ndërmjet mjeteve në lëvizje ;
Kushtet për ngasje të sigurtë në komunikacion ;
Ngasja, këndi i vdekur,rreshtimi dhe kthimi;
Shpejtësia e ngasjes.

1

3. Autobusi si faktor
i siguris në
komunikacion

Llojet e autobusëve;
Dimenzionet ,masa dhe ngarkesa boshtore;
Konstrukcioni i autobusit;
Shiqushmëria prej autobusit;
Njohja e punës dhe mirëmbatja e mekanizmave të cilat
mundësojn ngasje të sigurt;
Tabela  instumentale;
Paisjet sinjalizuse;
Motori;
Mekanizmi transmetues;
Sistemi i drejtimit;
Sistemi i frenimit;
Pneumatikët;
Tërheqja e mjetit;
Transporti i personave;
Transporti i bagazhit dhe ngarkesës;

4



Përgatitja për ngasje;
Sjellja në rast defekti në autobus.

4. Transporti
i  udhëtarëve

Kohëzgjatja e drejtimit me autobus;
Llojet e transportit;
Rendi i udhëtimit;
Sjellja e shoferit në vendndalim të autobusave;
Kyçja dhe çkyçja nga vendnalimi i autobusave;
Transporti i  fëmijve shkollor;
Shënjëzimi i autobusit;
Transporti urban ;
Transporti ndërurban;
Transporti turistik;
Transporti për nevoja personale;
Sjellja në stacion të autobusave;
Obligimet e shoferit dhe ekupazhit;
Dokumentacioni përkates.

4

Gjithsejt 10 o/m

VII. PROGRAMI MËSIMOR PËR AFTËSIMIN E KANDIDATËVE PËR SHOFER
TË MJETEVE TË KATEGORISË  “D1+E” dhe “D+E”

Programi mësimor për aftësimin e kandidatve për shofer të mjeteve të kategoris “D1+E” dhe
“D+E”, realizohet sipas përmbatjes së dhënë në tabelen vijuese:

Nr. Kapitujt mësimorë Temat/njësitë mësimore Fondi
i
orëve

1. Forcat të cilat
ndikojn në mjet
dhe rregullat e
komunikacionit

Rruga e ndaljes së mjeteve bashkëngjitëse;
Distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes;
Kushtet për kryerjen e sigurt të veprimeve me mjetin
bashkangjitës –këndi i vdekur;
Shpejtësia e ngasjes.

1

2. Mjeti si faktor i
siguris në
komunikacion

Lloji i mjeteve tërheqëse dhe bashkangjitëse;
Dimensionet masa dhe ngarkesa boshtore e rimorkios;
Konstrukcioni i autobusit;
Konstrukcioni i pajisjeve bashkangjitëse;
Pajisjet ;
Pajisjet sinjalizuese ;
Frenat dhe frenimi;
Frenimi i rimorkios;
Pneumatikët;
Tërheqja e mjetit;
Transporti i personave;
Transporti i bagazhit dhe ngarkëses; Vendosja
dhe përforcimi i ngarkëses; Shënjëzimi i
ngarkesës në mjetin bashkangjitës; Paisjet e
mjetit bashkangjitës;
Dokumentacioni përkates;
Përgatitja për ngasje;
Veprimi në rast defektit në mjetin bashkangjitës.

4



Gjithsejt 5 o/m

VIII . PROGRAMI MËSIMOR PËR AFTËSIMIN E KANDIDATËVE PËR SHOFER
TË MJETEVE  TË KATEGORISË  “L”

Programi mësimor për aftësimin e kandidatëve për shofer të mjeteve të kategoris “L”
realizohet sipas përmbatjes së dhënë në tabelen vijuese:

Nr. Kapitujt mësimor Temat / njësitë mësimore Fondi
i
orëve

1. Dispozitat për
sigurinë në
komunikacionin
rrugor

Dispozitat për sigurinë në komunikacionin rrugor;
Nocionet bazë;
Kushtet për drejtimin e mjeteve;
Detyrat dhe përgjegjësit e pjesëmarrësve në komunikacion;

1

2. Shenjat e
komunikacionit

Vendosja,forma,ngjyra dhe simboli;
Llojet e shenjave të komunikacionit;
Shenjat të cilat i jep personi i autorizuar;
Përceptimi i shenjave të komunikacionit;
Të vepruarit sipas shenjave të komunikacionit;
Shenjat paralajmruese, akustike dhe ndriçuese.

2

3. Rregullat
themelore

3.1 Shoferi Ngasja e kujdesshme;
Raporti ndaj pjesëmarrësve të tjerë në komunikacionin rrugor;
Vlerësimi dhe vendimmarrja ;
Përceptimi;
Ndryshimet në sjelljet e ngasjes si shkak i ndikimit të alkoolit,
dhe medikamenteve narkotike;
Gjendja psiqike dhe fizike;
Lodhja.

1

3.2 Mjeti Forcat natyrore-energjia e lëvizjes;
Forcat të cilat ndikojnë në mjet;
Sistemi për drejtim;
Sistemi për frenim;
Pneumatikët;
Pajisjet ndriçuese dhe sinjalizuese,reflektorët, pasqyret e
mbrendshme dhe anësore;
Sinjalet akustike dhe paralajmëruese;
Ngasja ekonomike;
Regjistrimi dhe kontrolla teknike;
Sigurimi i mjetit;
Tërheqja e mjetit;
Veprimi  në rast te prishjes së mjetit.

2

3.3 Rruga Rruga e ndaljes së mjetit;
Distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes;
Kushtet  për  kryerjen e manovrimeve të sigurta me mjet në
komunikacion;
Mbajtjen nën kontroll të mjetit ;
Punimet në rrugë.

1



4 Ngasja Shpejtësia e ngasjes;
Drejtimi i komunikacionit në kryqëzim;
Ngasja në rrugë në komunkacion në një kahje;
Komunikacioni me rreth rrotullues;
Kyçja dhe çkyçja në komunikacion;
Ngasja në kryqëzime me shumë nivele;
Rreshtimi  i mjeteve;
Zgjedhja e shiritit të komunikacionit dhe kthimi;
Ngasja në kolonë;
Lëvizja e këmbësorëve.

1

5 Ngasja në kushtet
e veçanta

Pashmëria e zvogluar/kufizuar/;
Ngasja natën;
Përdorimi i dritave në komunikacion;
Ngasja n; kushte t; v;shtira atmosferike;
Lodhja .

1

6 Veprimi  në rast
aksidenti
të komunikacionit

Aksidenti i komunikacionit;
Veprimi në rast aksidenti të komunikacionit.

1

Gjithsejt 10
o/m

IX. PROGRAMI MËSIMOR PËR AFTËSIMIN E KANDIDATËVE PËR   SHOFER
TË MJETEVE  TË KATEGORISË  “M”

Kandidat të cilët nuk kanë të dhënë provimin për shofer për asnjë kategori të mjeteve,
aftësimi realizohet sipas përmbatjes të programit mësimor bazë. Kapitujt mësimor me numrin
rendor 1 dhe 2   për kandidat për shofer të kategorisë “M”, realizohet sipas përmbatjes për
kategorin “A”.

X. PROGRAMI MËSIMOR PËR AFTËSIMIN E KANDIDATËVE PËR SHOFER TË
MJETEVE TË KATEGORISË  “T”

Programi mësimor për aftësimin e kandidatëve për shofer të mjetit për kategorin “T”
realizohet sipas përmbatjes së dhënë në tabelen vijuese:

Nr. Kapitujt mësimorë Temat/njësitë mësimore Fondi
i  orëve

1. Dispozitat për
sigurinë në
komunikacionin
rrugor

Nocionet bazë;
Kushtet për drejtimin e traktorit ;
Mënyra e dhënies së provimit për shofer;
Fitimi i të drejtës për të drejtuar mjetin.

2

2. Rruga Forcat të cilat ndikojn në traktor;
Rruga e ndaljes së traktorit ;
Ngasja, këndi i vdekur,rreshtimi dhe kthimi;
Rregullat të cilat aplikohen në ngasjen e traktorit;
Shpejtësia e ngasjes.

3

3. Traktori si faktor i
siguris në
komunikacion

Lloji i traktorve, mjetet bashkangjitëse dhe veglat punuese;
Paisjet e traktorit;
Konstrukcioni i traktorit (me ose pa kabin);
Shiqushmëria prej traktorit;

5



Paisjet bashkangjitëse për lidhjen e traktorit me mjetin
bashkangjitës dhe veglat punuese;
Stabiliteti i traktorit me mjetin bashkangjitës dhe veglat
Pashmëria prej traktorit;
Paisjet shtesë( kompresori etj);
Tërheqja e mjetit bashkangjitës ( rimorkio, qerrja );
Tërheqja  dhe bartja e veglave punuese;
Kyçja në rrugë me sipërfaqe të shtruar me asfalt ;
Transporti i ngarkesës dhe personave;
Transporti i kafshëve shtëpiake;
Mirëmbatja e traktorit;
Përgatitja për ngasje.

Gjithsejt 10 o/m


