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Suradnja s lokalnom zajednicom
 - PU Primorsko – goranska
 - Udruga Roda
 - Prometni odjel Veleučilišta u Rijeci
 - Dom mladih
 - Područni Ured pravobraniteljice za djecu Rijeka



Suradnja s 
PU Primorsko - goranskom
 Petra Bosilj
 Antonija Ferenčak
 Jure Jurković



Suradnja s Udrugom Roda

 Pregled auto sjedalica



Suradnja s Prometnim odjelom 
Veleučilišta u Rijeci
 Potpisivanje sporazuma o suradnji na provedbi edukacije i mjera na 

području povećanja sigurnosti djece u prometu
 Sudjelovanje kod stručnog usavršavanja odgojitelja Dječjeg vrtića o 

pitanjima sigurnosti djece u prometu
 Sudjelovanje kod radionica za edukaciju roditelja o pitanjima sigurnosti 

djece u prometu 



 Pružanje stručne pomoći pri izradi poligona za edukaciju djece 
 Pružanje stručne pomoći pri izradi edukativnih materijala (letci, plakati i sl.) 

koji podržavaju određene teme iz područja sigurnosti djece u prometu
 Pružanje stručne pomoći pri izboru relevantne literature i drugih 

izvora vezanih za područje suradnje
 Uključivanje studenata završnih godina u program suradnje
 Informiranje javnosti o provedenim zajedničkim aktivnostima 



https://www.veleri.hr/?q=node/1801



Rješenje prometnog poligona u Dječjem vrtiću Đurđice  – studentski rad 1. 



Rješenje prometnog poligona u Dječjem vrtiću Mavrica – studentski rad



Dio edukativnih materijala izrađenih u sklopu projekta – studentski radovi



Suradnja s Domom mladih (gradska ustanova za organizaciju 
slobodnog vremena djece i mladih)

Djelatnost ustanove:
- odgojno - obrazovni rad s djecom i 
mladima, 
pružanje osnovnih znanja iz pojedinih 
područja znanosti i umjetnosti, tehničke 
kulture i sporta,
- pružanje posebnog programa 
prometnog odgoja za učenike osnovnih i 
srednjih škola,
- pružanje aktivnosti i razvijanja 
stvaralačkih sposobnosti darovite djece 
za pojedina znanstvena, umjetnička, 
tehnička i sportska područja,
- pružanje usluga smještaja i prehrane u 
dječjem odmaralištu,
posredovanje za povremeni rad redovnih 
učenika srednjih škola.



29 RAZLIČITIH AKTIVNOSTI
podijeljenih u nekoliko područja

 Stem aktivnosti
 Kreativne, plesne, glazbeno – scenske aktivnosti
 Centar za poticanje darovitosti Rijeka
 Aktivnosti tijekom školskih praznika
 Prometne aktivnosti za škole i vrtiće
 Aktivnosti u Domu Stara Sušica



Prometni poligon





PRVI KORACI U PROMETU

ŠKOLSKE PROMETNE JEDINICE

SIGURNO U PROMETU



BICIKLISTIČKA ŠKOLA

SIGURNI KORACI U PROMETU

REKREATIVNA VOŽNJA BICIKLA



PROMET U PREDŠKOLI

RADNA SKUPINA ZA OSMIŠLJAVANJE PROGRAMA PROMETNE 
PREVENTIVE DJECE U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU:

 Iva Marčelja, stručna suradnica za programe i projekte Doma mladih
 Josip Kovačić, voditelj prometnih aktivnosti Doma mladih
 Irena Vitaz, odgajateljica,  DV More, Rijeka
 Mirjam Kukuljan, odgajateljica,  DV More, Rijeka

STRUČNA POMOĆ
 Zlata Gunc, pedagoginja DV Ivana Brlić Mažuranić



Verifikacija programa promet u predškoli



 Program „Promet u predškoli“ sastoji se od četiri radionice koje se izvode u 
zasebnom terminu tokom jedne pedagoške godine, a prate sklopove aktivnosti koje 
odgajatelji planiraju kroz pedagošku godinu: djeca pješaci, djeca putnici u osobnom 
automobilu, djeca putnici u vozilima javnog prijevoza, djeca vozači.

 Program je namijenjen u prvom redu djeci u 6. godini života, tj. u godini pred
polazak u školu.

 U prvoj fazi implementacije, Program će se održavati sa skupinama djece iz
podcentara predškolskog odgoja koji gravitiraju Domu mladih i kojima nije
potreban organizirani prijevoz djece zbog blizine Doma mladih. 

 Voditelj radionica „Promet u predškoli“ je Josip Kovačić, prvostupnik inženjer
politehnike sa završenim dopunsko - pedagoškim obrazovanjem.



Pilot projekt je u tijeku...
 Obuhvaća 6 vrtića iz neposredne okoline Doma mladih.
 Osam odgojnih skupina
 16 odgajatelja koji su za sada vrlo pozitivno procjenili radionice.
 Ravnateljice i voditeljice pokazale su veliki interes za radionice u 

pedagoškoj 2019/20. godini.



Suradnja s Uredom 
pravobraniteljice za djecu

 Roditeljski sastanak 
na temu ’’Zaštita djece 
u prometu s pozicije 
Ureda pravobraniteljice 
za djecu’’
 Danijela Žagar savjetnica 
Ureda pravobraniteljice
u Rijeci



Edukacija za odgajatelje

 Pedagoška godina 2017/18.  dvije  radionice za odgajatelje  CPO Maestral
 Pedagoška godina 2018/19.  dvije prezentacije; jedna za odgajatelje DV 

More, druga za odgajatelje  DV Rijeka



Smjernice za daljnji rad:

 I nadalje motivirati odgajatelje da preispitaju čine li dovoljno 
na prometnoj preventivi.

 Osnaživati odgajatelje u radu s roditeljima.
 Proširiti obuhvat djece programom ’’Promet u predškoli’’.
 Skice poligona provesti u djelo.
 Nastaviti suradnju s dosadašnjim suradnicima.
 Pridobiti za suradnju Učiteljski fakultet u Rijeci.
 Povećati vidljivost rada na prometnoj preventivi.


	Prometna preventiva za djecu predškolskog uzrasta �(riječka iskustva)
	Dječji vrtić More, �Podcentar Delfin
	Suradnja s lokalnom zajednicom
	Suradnja s �PU Primorsko - goranskom
	Suradnja s Udrugom Roda
	Suradnja s Prometnim odjelom �Veleučilišta u Rijeci
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Suradnja s Domom mladih (gradska ustanova za organizaciju slobodnog vremena djece i mladih)
	29 RAZLIČITIH AKTIVNOSTI�podijeljenih u nekoliko područja�
	Prometni poligon
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	PROMET U PREDŠKOLI�
	Verifikacija programa promet u predškoli
	Slide Number 20
	Pilot projekt je u tijeku...
	Suradnja s Uredom �pravobraniteljice za djecu
	Edukacija za odgajatelje
	Smjernice za daljnji rad:

