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U uvodnoj vježbi „JA KAO SVATKO, JA KAO NETKO, JA KAO NITKO“  sudionici su 

promišljali koje su im kompetencije vezane uz rad na prometnoj preventivi  zajedničke sa 
drugima, a koje su specifične upravo za njih. 

U vježbi STEPENICE KOMPETENCIJE u odnosu na prometnu preventivu sudionici su 
prvo individualno osvješćivali ono što znaju da znaju i ono što znaju da ne znaju. Nakon 
razmjene svojih promišljanjai iskustava sa drugim sudionicima u grupi bili su u mogućnosti 
osvijestiti i druga dva područja: ono što do tada nisu znali da znaju i ono što nisu znali da ne 
znaju. 

U vježbi „SAMOPROCJENA KOMPETENCIJA I UVJETA ZA PROVEDBU 
PROMETNE PREVENTIVE“ sudionici su u zajedničkom grupnom radu popunili listu 
identifikacije osobnih i profesionalnih kompetencija te materijalnih i socijalnih 
uvjeta,odgovarajući na sljedeća pitanja: 
1. Koja znanja imate i koriste vam u provedbi prometne preventive u vašoj odgojnoj 

skupini/vrtiću? 
2. Koje vještine /sposobnosti koristite u provedbi prometne preventive u vašoj odgojnoj 

skupini/vrtiću? 
3. Koje osobine ličnosti vam pomažu u provedbi prometne preventive  u vašoj odgojnoj 

skupini/vrtiću? 
4. Tko ili što je bio pokretač prometne preventive u vašoj odgojnoj skupini/ vrtiću? 
5. Koji su materijalni uvjeti osobito doprinijeli pokretanju ili unapređenju rada na prometnoj 

preventivi u vašoj odgojnoj skupini/vrtiću? 
6. Koji su socijalni uvjeti (suradnja sa stručnim timom, kolegama i vanjskim suradnicima) 

osobito doprinijeli pokretanju ili unapređenju rada na prometnoj preventivi u vašoj 
odgojnoj skupini/vrtiću? 

7. Koji su interni i eksterni oblici stručnog usavršavanja osobito doprinijeli pokretanju ili 
unapređenju rada  na prometnoj preventivi u vašoj odgojnoj skupini/vrtiću? 

Nakon izrade zajedničkog plakata sudionici su popunili skalu samoprocjene vlastitih 
znanja, vještina, osobina, materijalnih i socijalnih uvjeta i stručnog usavršavanja te procijenili 
vlastitu ocjenu u pojedinim kategorijama i izračunali  prosječnu ocjenu u svim kategorijama. 
U završnoj vježbi tu su ocjenu i fizički prikazali. 

 


