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Konkursi Kombëtar për Edukimin mbi Sigurinë Rrugore

“TË SIGURT MBI DY RROTA - 2017”
Është viti i shtatë që Automobile Club Albania organizon me fëmijët e moshave 10-12 vjeç,
Konkursin Kombëtar për Edukimin mbi Sigurinë Rrugore, me titull “Të Sigurt mbi dy Rrota”. Ky
konkurs është pjesë e konkursit evropian “European Traffic EducationContest”, që organizohet
prej 32 vjetësh në kuadrin e programeve të FIA-s për rritjen e sigurisë në rrugë. Ideja qendrore
e konkursit është edukimi i fëmijëve: Si të lëvizin më të sigurt në rrugë?; Si t’i përvetësojnë më
mirë rregullat e trafikut? Nëpërmjet një cikli zbavitës ushtrimesh me biçikletë, synohet të nguliten në ndërgjegjen e fëmijëve rregullat bazë të sigurisë në rrugë. Në kushtet e vendit tonë,
Automobile Club Albania synon që nëpërmjet fëmijëve të sensibilizohen edhe prindërit e tyre.
Konkursi është i konceptuar në tre Faza.
Në Fazën e I-rë do të zhvillohet seleksionimi i skuadrave në 20 shkolla të kryeqytetit dhe
në 7 shkolla të qyteteve të Durrësit, Vlorës, Fierit, Elbasanit dhe Shkodrës për një total prej
55 shkollash. Në çdo shkollë do të përzgjidhet një ekip prej 4 nxënësish, 2 djem dhe 2 vajza
të moshës 10-12 vjeç.
Faza e II-të, ose siç është quajtur ndryshe në këtë edicion, “Finalja e Qytetit”, është faza
e përzgjedhjes së ekipeve më të mirë të çdo qyteti. Ekipet e shkollave të secilit qytet do
të konkurrojnë kundër njëri tjetrit në sheshin qendror të qytetit. Këtu do të zgjidhen tre
ekipet më të mira të qytetit nga shtatë të tillë që marrin pjesë në konkurrim. Vetëm Tirana
do të nxjerrë pesë ekipe finaliste. Këto ekipe do të marrin pjesë në Finalen Kombëtare.
Finalja Kombëtare do të zhvillohet më datë 13 Maj në ambientet e Expocity, në Tiranë. Në
këtë fazë do të përzgjidhet ekipi/shkolla fituese. Ekipet e renditura në vendin e dytë dhe
në vendin e tretë do të vlerësohen me çmime nga Automobile Club Albania. Çdo shkolle do
t’i dorëzohet certifikata e pjesëmarrjes. Shkolla fituese do të përfaqësojë Shqipërinë në
konkursin evropian “European Traffic Education Contest”, të organizuar nga FIA, që këtë
vit për herë të parë do të zhvillohet në Shqipëri, në datat 14-17 Shtator 2017.

PROGRAMI I EVENTIT
FAZA I – Përzgjedhja e ekipeve të shkollave
Eventi do të zhvillohet në qytetet: Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë dhe Shkodër. Në Tiranë do
të konkurrojnë 20 shkolla ndërsa në qytetet e tjera shkollat pjesëmarrëse do të jenë 7. Në çdo
shkollë do të konkurrojnë 20 nxënës, 10 djem dhe 10 vajza të datëlindjes 2005, 2006 dhe 2007.
Mësuesit e edukimit fizik do të përzgjedhin 4 nxënësit më të talentuar në përdorimin e biçikletës,
2 djem dhe dy vajza, që do të përfaqësojnë shkollën në fazat e tjera të konkursit.

FAZA II – Finalja e qyteteve
Kjo fazë do të zhvillohet në sheshet qendrore të qyteteve të sipërpërmendura, midis datave 24
Prill-10 Maj. Në qytetet e Durrësit, Vlorës, Fierit, Elbasanit dhe Shkodrës do të konkurrojnë përkatësisht 7 shkolla dhe do të përzgjidhen tre ekipet më të mirë. Ndërkohë konkurrimi në kryeqytet
do të realizohet midis 20 shkollave, ku do të përzgjidhen 5 më ekipet më të mira. Konkurrimi midis
shkollave, krahas ciklit të ushtrimeve edukative me biçikletë të parashikuara, do të jetë i shoqëruar edhe nga një trajnim mbi rregullat e qarkullimit, të zhvilluar nga një oficer i Policisë Rrugore.
20 ekipet më të mirë do të përzgjidhen bazuar në saktësinë e kryerjes së ushtrimeve me biçikletë
dhe njohurive për sigurinë rrugore të marra në shkollë.

FAZA III – Finale
Konkursi final do të zhvillohet në ambientet e ExpoCity, në Tiranë.
Në fazën finale do të përzgjidhet ekipi që do të përfaqësojë Shqipërinë në konkursin European
Traffic Education Contest, që do të zhvillohet në Shqipëri në datat 14-17 Shtator 2017.
Faza finale përfshin ushtrime me biçikletë, testim njohurish teorike dhe konkurs vizatimi.
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TË SIGURT MBI DY RROTA – 2017
RREGULLA TË PËRGJITHSHME

QËLLIMI
Legjislacioni i trafikut dhe rregullat e trafikut, së bashku me kujdesin dhe largpamësinë nga ana
e të gjithë përdoruesve të rrugës, janë ndër parakushtet më themelore për sigurinë e fëmijëve, të
cilët e përdorin rrugën si këmbësorë dhe si çiklistë. Në të njëjtën kohë, fëmijët duhet të dinë se si
të kontrollojnë biçikletat e tyre edhe në situata të vështira, të kenë njohuri të qartë të rregullave
të qarkullimit rrugor në situata të rrezikshme në trafik dhe të jenë të gatshëm të sillen në mënyrë
të përshtatshme. Një sjellje e tillë mund të induktohet tek fëmijët përmes një edukimi të vazhdueshëm rreth sigurisë në rrugë, si në shtëpi ashtu edhe në shkollë. Edukimi gjithëpërfshirës dhe
i vazhdueshëm rreth sigurisë rrugore tek fëmijët ka një rëndësi të madhe në përcaktimin e sjelljes
si përdorues të rrugës në të ardhmen. Konkursi Kombëtar për Edukimin mbi Sigurinë Rrugore
“Të sigurt mbi dy rrota” është menduar si një nxitje për të përmirësuar edukimin ndaj trafikut për
të gjithë fëmijët dhe të tërheqë vëmendjen e publikut, shkollave si edhe autoriteteve kryesore të
interesuara për këtë çështje. Nëpërmjet këtij konkursi, ACA synon të inkurajojë të gjithë grupet e
interesit që të angazhohen për promovimin e sigurisë së fëmijëve në rrugë.

KONKURRENTËT DHE PERSONAT SHOQËRUES
Konkurrentët:
Nëpërmjet disa ushtrimeve praktike me biçikletë, në çdo shkollë pjesëmarrëse do të përzgjidhet
një ekip prej 4 fëmijësh (2 djem dhe 2 vajza). Vetëm fëmijët e lindur në vitet 2005, 2006 dhe 2007
do të përzgjidhen për të marrë pjesë në konkursin e vitit 2017.
Pas përfundimit të Fazës së II-të, në çdo shkollë do të dërgohet një formular regjistrimi për fituesit
që do të marrin pjesë në fazën finale të Konkursit Kombëtar. Në formular do të shkruhen emrat
dhe datëlindjet e fëmijëve të përzgjedhur. Shkollat janë përgjegjëse për verifikimin e datëlindjeve të fëmijëve. Të gjithë fëmijët duhet të paraqiten në konkurs me një vërtetim nga shkolla për
moshën, ose me një dokumenti identifikimi. Të gjithë fëmijët që nuk kanë vërtetimin/dokumentin
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përkatës ose nuk përmbushin kriterin e moshës, do të përjashtohen nga konkursi. Fëmijët që kanë
marrë pjesë në konkurset e viteve të kaluara, nuk janë kandidatë për t’u përzgjedhur.
Personat shoqërues
Konkurrentët do të shoqërohen në konkurs nga mësuesi i Edukimit Fizik. Mësuesi do të shoqërojë
fëmijët përpara, gjatë dhe pas konkursit, por nuk do të marrë pjesë aktive në të. Transporti (vajtjeardhje) nga shkollat përkatëse deri në pikën e zhvillimit të aktivitetit në Fazën e III-të (Expocity) do
të sigurohet nga ACA pa pagesë.

KONKURSI
Konkursi “Të sigurt mbi dy rrota” është një event grupi. Konkursi do të zhvillohet sipas një sistemi
të alternuar pikësh, ku pjesëmarrësit do të ndahen në skuadra. Ushtrimet do të zhvillohen në disa
stacione dhe skuadrat do të alternohen në stacione, deri sa të gjitha skuadrat të kenë përfunduar
ushtrimet.

Përmbajtja e ushtrimeve
Konkursi përfshin një përzierje të ushtrimeve praktike dhe detyrave teorike. Në vijim mund të vrojtoni disa nga ushtrimet e edicioneve të kaluara, së bashku me sistemin e vlerësimit.
Ushtrime potenciale do të përditësohen në faqen e internetit të ACA (ëëë.aca.al). Në parim,
Komiteti Teknik përcakton ushtrimet që do të zhvillohen nga lista në vijim, por mund të përfshijë
edhe ndonjë ushtrim të ri si element befasues.
Rezultatet
Në çdo ushtrim, çdo fëmijë do të fillojë me një bonus prej 20 pikësh. Sa herë që bëhet ndonjë
gabim, do të zbriten pikë nga bonusi, sipas një sistemi të përcaktuar vlerësimi. Komiteti teknik ka
të drejtën të krijojë pengesa/ushtrime ku nuk do të ketë ulje pikësh (p.sh.: në mënyrë që të testojë
ushtrime të reja). Në këtë mënyrë, çdo fëmijë që kryen ushtrimet e kërkuara, do të ketë 20 pikë
shtesë.

Rezultatet e ngushta
Në rast se dy ose më shumë ekipe kanë pikë të barabarta, fituesi do të përcaktohet nga një ushtrim/testim shtesë. Komiteti teknik do të vendosë se çfarë përfshin ushtrimi shtesë.
Tërheqja e konkurrentit
Në rast se konkurrenti pëson një dëmtim ose sëmuret papritur gjatë konkursit, do të zbatohen
rregullat e mëposhtme:
Pikët e fituara nga konkurrenti gjatë ushtrimeve që ka kryer do t’i shtohen rezultatit të ekipit të
shkollës.
Për ushtrimet që nuk kanë përfunduar, rezultati më i ulët i konkurrentit të tërhequr do t’i shtohet rezultatit të ekipit, minus 5 pikë dënim për ushtrim..

RENDITJA, ÇMIMET
Në këtë edicion të konkursit “Të sigurt mbi dy rrota”, fitues do të shpallet ekipi/shkolla që grumbullon numrin më të madh të pikëve. Çdo fëmijë në ekipin fitues do të përfitojë një trofe të vogël.
Si shtesë, shkolla fituese do të marrë trofeun e ACA-s dhe do të përfaqësojë Shqipërinë në konkursin evropian “European Traffic Education Contest”, të organizuar nga FIA, që këtë vit zhvillohet
për herë të parë në Shqipëri. Ekipet e renditura në vendin e dytë dhe të tretë do të vlerësohen me
kupën përkatëse dhe disa dhurata të mundësuara nga Automobile Club Albania. Çdo pjesëmarrës tjetër në Konkurs do të pajiset me Certifikatë nga organizatorët (konfirmim për pjesëmarrjen,
radhitjen e skuadrës dhe medalje). Lista me radhitjen e skuadrave do të afishohet në përfundim të
Konkursit, gjatë ceremonisë së dhënies së çmimeve. Ky konkurs nuk ka renditje individuale.

ARBITRAT
Nën mbikëqyrjen e Komitetit teknik, arbitrat që përzgjidhen nga organizatorët do të jenë përgjegjës
për dhënien e pikëve. Asnjë fotografi apo filmim nuk mund të ndryshojë pikët e dhëna. Vendimet
e arbitrave dhe të Komitetit teknik janë përfundimtare.

SHPENZIMET
Shpenzimet për ekipet finaliste dhe mësuesit shoqërues (udhëtimi vajtje-ardhje dhe ushqimi) do
të mbulohen nga ACA.
Të gjitha shpenzimet për ekipin përfaqësues kombëtar dhe mësuesin shoqërues në Konkursin
“European Traffic Education Contest” (akomodimi në hotel, ushqimi, konkursi, programi argëtues
dhe ekskursioni) do të mbulohen gjithashtu nga ACA.
Personat shtesë (p.sh. mysafirë, të ftuar ose përfaqësues nga Klubi, shofer autobusi, etj.), mund
të marrin pjesë në aktivitet vetëm si spektatorë.
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MANUALI I VLERËSIMIT
Lista e mëposhtme tregon 34 ushtrime.
Komiteti teknik i konkursit do të përzgjedhë disa nga
ushtrimet në listë për faza të ndryshme të konkurrimit.
Ushtrimi

Ilustrimi

Përshkrimi

Gabimi

Pikët
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Ushtrimi
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TESTIMI TEORIK
Komiteti teknik i konkursit krahas testimit praktik me ushtrime edukative mbi biçikletë në
fazën finale të konkurrimit do të përfshijë edhe një panel i cili do të vërë në testim njohuritë
teorike të ekipeve pjesëmarrëse. Në këtë panel teorik do të jenë të pranishme teste teorike
si vijon:
Një foto (treguar gjatë 1 minute) me 6 fotografi që tregojnë çiklistë që pedalojnë saktë
ose gabimisht. Tre nga gjashtë përgjigjet janë të sakta dhe duhet të shënohen. (Për çdo
përgjigje të pasaktë -1 pikë)
Një foto (që shfaqet për një minutë), me një vizatim që tregon çiklistët, të cilët sillen në
mënyrë korrekte ose të gabuar në një rrugë me shikueshmëri të kufizuar. Zgjidhni çdo
herë një përgjigje. (Për çdo përgjigje të pasaktë -1 pikë)
Tre foto, secila paraqet tre shenja rrugore që do të shfaqen për 30 sekonda. Jepni nga
një përgjigje për secilën. (Për çdo përgjigje të pasaktë -1 pikë)

TABELAT E QARKULLIMIT RRUGOR QË
DO TË JENË TË PRANISHME NË TESTIMIN TEORIK
Kryqëzim me përparësi
nga e djathta

Degëzim në
dy anët e rrugës

Kujdes: Çiklistë

Ndalo dhe
jep përparësi

Rrugë me përparësi

Rrugë e bllokuar
nga të dy krahët
për të gjitha mjetet
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Ndalim kalimi

Rrezik në rrugë

Jep përparësi

Fundi i rrugës
me përparësi

Ndalim qarkullimi
për biçikleta

Ndalohet
kthimi majtas

Ndalohet kthimi
djathtas

Ndalohen
mjetet e rënda

Kthim i
detyruar
djathtas

Rrugë vetëm
për biçikleta

Autostradë
me dy
karrexhata

Vazhdo
rrugën drejt

Ndalim kalimi
për biçikleta

Kthim i
detyruar
majtas

Kthim i detyruar majtas
ose djathtas

Rrugë vetëm për
këmbësorë

Rrugë me një sens

Rrugë e mbyllur
(pa dalje)

Ekspozita e vizatimit si pjesë e konkursit
Në kuadër të konkursit, ACA organizon një ekspozitë vizatimi, në të cilën çdo fëmijë mund të marrë
pjesë. ACA do të komunikojë temën dhe kërkesat (p.sh. madhësinë dhe natyrën). Tematika e vizatimeve do të bazohet në një nga 10 Rregullat e Arta të Sigurisë Rrugore, të publikuara nga FIA. Çdo
fëmijë që do të marrë pjesë, do të marrë një bonus prej 5 pikësh, me kusht që ata të bazohen tek
tema e përcaktuar nga ACA, në përputhje me kërkesat e saj. Ky bonus do të shtohet në rezultat.

TEMATIKAT E
VIZATIMEVE DO
TË BAZOHEN NË
NJË NGA
10 RREGULLAT
E ARTA TË
SIGURISË RRUGORE
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Adresa:
Automobile Club Albania
Rruga “Ismail Qemali” Nr 32/1, 1019 Tirana, Albania
Tel: + 355 42 387 011
Fax: + 355 42 387 018
Email: sekretaria@aca.al
Web: www.aca.al

