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RIJEČ PREDSJEDNIKA POVODOM IZLASKA
JUBILARNOG BROJA

PARTNERI NA PROJEKTU

Priručnik „Prometna preventiva od najranije dobi”
napisali su autori: Zlata Gunc, dipl. pedagoginja, Tijana
Vidović, profesor pedagogije i mr.sc. Nenad Zuber,
dipl.inž. prometa.

Poštovani čitatelji našega biltena, drage
odgojiteljice i ravnateljice u dječjim vrtićima,
članovi Udruge za prometnu preventivu mladih
„Sigurna cesta“ kao i naši projektni partneri!
U Nacionalnom programu
sigurnosti cestovnog
prometa Republike
Hrvatske piše: „Prometni
odgoj već od najranije
dobi ključan je kako bismo
dugoročno imali sudionike
u prometu koji će se
ponašati sukladno
propisima te prepoznavati
opasnosti u prometu.
Edukacija treba obuhvatiti
i roditelje kako bi oni sami
pravilno usmjerili djecu za sigurno sudjelovanje u
prometu.“

Recenziju priručnika potpisuju profesor dr.sc. Milan
Matijević, mr.sc. Miron Huljak i Leonora Pavičić,
odgojiteljica predškolske djece.

PREDSTAVLJANJE KNIJGE I SLIKOVNICE
Prošlu, 2019. godinu priveli smo kraju predstavljanjem
Priručnika „Prometna preventiva od najranije dobi” i
slikovnice "Sretno i sigurno u vožnji - djeca putnici u
automobilu".
Pozdravni govor i uvodnu riječ održao je predsjednik
udruge Sigurna cesta, gospodin Krešimir Ivanković,
dipl.oec.

Nadalje: „Podizanje razine sigurnosti cestovnog
prometa nezamislivo je bez suradnje s građanskim
udrugama koje se bave ovom tematikom, odnosno s
cjelokupnom javnošću“.
Udruga Sigurna cesta i dalje je odlučna davati svoj
doprinos u rješavanju problema globalne sigurnosti
prevencijom i edukacijom kako bi se ublažile posljedice
stradavanja najmlađih sudionika u prometu na
cestama!
Nadamo se da će naše nedavno izdane edicije ispuniti
očekivanja i pomoći odgojiteljima u kreiranju i provedbi
prometnog odgoja djece od najranije dobi kako bismo
svi zajedno doprinijeli tome da u budućnosti ne bude
stradavanja djece u prometu! Krajem mjeseca
studenoga održana je javna promocija spomenutih
tiskovina. Pokrovitelj promocije 21. studenoga 2019.
godine bio je projektni partner naše udruge - Centar za
vozila Hrvatske.
Naše aktivnosti u 2020. godini započinju s novim
rukovodstvom udruge. U prošloj. godini na redovitoj
izbornoj Skupštini udruge Sigurna cesta - prometna
preventiva mladih predložene su i prihvaćene promjene
članova Upravnog odboru i Skupštine. Nastavljamo s
još jačim aktivnostima, a značajan doprinos dat će i
naše volonterke i odgojiteljice u dječjim vrtićima.
Planiramo nastavak vrlo uspješne tradicije i
pripremamo održavanje 6. DSS-a.
Dosad održani državni i regionalni stručni skupovi
zadovoljili su očekivanja sudionika. Njihova je želja i
potreba sudjelovati i dalje na ovakvim ili sličnim
skupovima kako bi svoje kompetencije u području
prometnog odgoja ojačale i kontinuirano razvijale.

Gospodin Ivanković je u ime Udruge posebno
pozdravio nazočne gospođu Miru Križanović, višu
savjetnicu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja,
Zdenku Čukelj, načelnicu Sektora u Ministarstvu
znanosti i obrazovanja, gospodina Mirona Huljaka iz
Ravnateljstva policije, gospodina Žarka Bošnjaka,
višeg savjetnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje,
predstavnike medija i sve ravnatelje, stručne suradnike
i odgojitelje te predstavnike nekoliko Policijskih uprava.

U organizaciji naše udruge Sigurna cesta promocija
Priručnika održana je 21. studenoga 2019. u
kongresnoj dvorani Centra za vozila Hrvatske u
Zagrebu. Prezentaciji je bilo nazočno preko 60
sudionika, predstavnika Ministarstva znanosti i
obrazovanja, Ministarstva unutarnjih poslova, Agencije
za odgoj i obrazovanje, novinara, ravnatelja i odgojitelja
dječjih vrtića.
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U uvodnom govoru konstatirao je da se u našoj državi
premalo subjekata kontinuirano i sustavno bavi
razvitkom i promicanjem preventive te unaprjeđenjem
zaštite mladih u prometu. Pojasnio je poziciju udruge
Sigurna cesta koja sustavno daje svoj doprinos u
rješavanju problema globalne sigurnosti prevencijom i
edukacijom s ciljem ublažavanja posljedice stradavanja
najmlađih sudionika u prometu na cestama.
Kratko se osvrnuo na rad i postavljene ciljeve udruge
Sigurna cesta. Posebno je naglasio ispunjavanje
jednog od svojih zadanih ciljeva - pripremu i izdavanje
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didaktičkog materijala, pomoćnog sredstva za rad s
djecom u dječjim vrtićima na podizanju prometne
kulture i razvoja prometne preventive. Kao nakladnik,
Udruga je do sada izdala Priručnik "PROMETNA
PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI ” i dvije slikovnice
iz serijala Mudro i sigurno u prometu. Iskazao je nadu
kako će te naše edicije ispuniti očekivanja i pomoći
odgojiteljima u kreiranju i provedbi prometnog odgoja
djece od najranije dobi te kako bismo time svi zajedno
doprinijeli da u budućnosti NE BUDE STRADAVANJA
djece u prometu!

Nakon pozdravnih govora, srdačnih i lijepih riječi naših
partnera i onih koji podupiru djelovanje i rad udruge
Sigurna cesta, o Priručniku su govorili recenzenti:
profesor dr.sc. Milan Matijević, mr.sc. Miron Huljak i
Leonora Pavičić, odgojiteljica predškolske djece.

Svega toga ne bi bilo bez pomoći i potpore
Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa
RH.
Na kraju se predsjednik udruge Sigurna cesta,
gospodin Krešo Ivanković zahvalio našem domaćinu te
djelatnicima Centra za vozila Hrvatske - našem
projektnom partneru, bez kojih ne bismo mogli
realizirati naše projektne aktivnosti i ovu promociju.
Uslijedili su pozdravni govori. U ime Ministarstva
znanosti i obrazovanja nazočne je pozdravila Zdenka
Čukelj, u gospodin Miron Huljak u ime Ravnateljstva
policije i gospodin Žarko Bošnjak u ime Agencije za
odgoj i obrazovanje.

Priručnik je namijenjen odgojiteljicama, stručnim
suradnicima i ravnateljicama u dječjim vrtićima koji već
sustavno rade s djecom predškolske dobi na
prometnom odgoju ili bi to željeli raditi, ali ne znaju što i
kako.
Nadalje, rečeno je kako je Priručnik strukturiran u tri
smisleno povezane cjeline.
Prvi dio govori o sigurnosti prometa i zapravo
predstavlja temelj i podlogu za sve što dalje slijedi u
Priručniku. Ističe se problem sigurnosti u cestovnom
prometu koji je prerastao u globalni problem, navode se
poznate strategije za povećanje sigurnosti te svjetske i
nacionalne akcije i kampanje vezane za sigurnost
cestovnog prometa.

Nakon recenzenata Priručnik su predstavili autori:
Nenad Zuber, Tijana Vidović i Zlata Gunc.
Jedan od autora, gospodin Nenad Zuber, opisao je
priručnik koji ima 134 stranice, predgovor, popis kratica
i objašnjenja, uvod, 16 poglavlja te zaključak. Na kraju
priručnika je navedeno 79 izvora, navoda i citiranja koja
se koriste u Priručniku. Priručnik je bogato opremljen
crtežima, grafikonima, tablicama i sl. prilozima, ukupno
61 prilog. Posebno je naglasio da priručnik “Prometna
preventiva od najranije dobi ” ima potporu i stručno
mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
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U ovome dijelu posebno se naglašava Sigurnost djece
u prometu. Navode se brojke, statistički podatci koji
upozoravaju. Nadalje, govori se o ulozi prometne
preventive u povećanju sigurnosti sudionika prometa,
poglavito djece te važnosti cjeloživotnog učenja o
prometu i za sigurno i odgovorno sudjelovanje u
prometu. Nezaobilazan je dio o odgovornosti i edukaciji
roditelja djece predškolske dobi i o samoj prevenciji za
sigurnost djece u prometu od najranije dobi.
Gospođa Tijana Vidović, profesorica pedagogije iz
Ministarstva znanosti i obrazovanja, upoznala je
prisutne kako je uopće nastala ideja za pisanje jednog
ovakvog teksta, kako se okupio autorski tim, kako se
pomno birao naslov edicije i koliko se radilo na tekstu.
Upoznala je prisutne s drugim dijelom Priručnika,
propisima koji podržavaju provedbu prometne
preventive u dječjim vrtićima, odnosno propisima koji
uređuju sustav ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja. Posebno je naglasila da tekst Priručnika
sadrži evaluaciju sadašnjeg stanja u prometnoj
preventivi u predškolskim ustanovama.
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NAJAVA DOGAĐANJA
Već su započele pripreme za održavanje šestog
Državnog stručnog skupa, koji će se održati u
svibnju mjesecu ove godine.

KUTAK ZA SJEĆANJE
Gospođa Zlata Gunc, diplomirani pedagog i savjetnica
u dječjem vrtiću I.B. Mažuranić, govorila je o trećem
dijelu priručnika koji je vezan za važnost odgoja i
obrazovanja djece za prometnu kulturu i njihovu
sigurnost, za osobitosti dječjeg razvoja i načina kako
djeca predškolske dobi uče, kao i o posebnostima
prometnog okruženja dječjeg vrtića.

Gospodin Zuber zahvalio je svim govornicima u ime
Sigurne ceste.
Na kraju je još rečeno nekoliko riječi o udruzi Sigurna
cesta kao nakladniku koja postupno ispunjava svoje
zacrtane ciljeve. Jedan od njih je priprema i izdavanje
pomoćnih sredstva za rad s djecom u dječjim vrtićima
na podizanju prometne kulture i razvoja prometne
preventive.

Iza nas je pet održanih DSS-a. Hvale vrijedan jubilej je
dostojno obilježen. S ponosom se prisjećamo svih koji
su aktivno sudjelovali na Petom državnom stručnom
skupu prošle godine.

Osim Priručnika koji smo danas promovirali, Sigurna
cesta u sklopu projekta Prometna preventiva u
predškolskim ustanovama dovršava izdanje slikovnica
pod zajedničkim naslovom: Mudro i sigurno u prometu.

Nadalje, istaknula je mogućnosti kreiranja programa
prometne preventive dječjeg vrtića, temeljnim
odrednicama programa i kompetencijskom pristupu u
planiranju i provedbi prometne preventive u dječjem
vrtiću.
Posebnu vrijednost Priručnika je spoznaja i mogućnost
strateškog planiranja i izrada akcijskih planova te
suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom.

Izdane su dvije slikovnice iz tog serijala - 1 .
„PAŽLJIVO I SNALAŽLJIVO PJEŠICE“ - Djeca
pješaci u prometu i 2 . „SRETNO I SIGURNO U
VOŽNJI“ - Djeca putnici u vozilima roditelja autora
Nenada Zubera i Stiva Cinika. Slikovnice su recenzirali
profesor dr.sc. Milan Matijević, mr.sc. Miron Huljak i
diplomirana pedagoginja gospođa Zlata Gunc.

Zajednička fotografija sudionika Petog državnog stručnog
skupa održanog u svibnju mjesecu 2019. godine.

Spomenuto je kako su u pripremi i druge dvije
slikovnice: „SPRETNO I BEZBRIŽNO U JAVNOM
PRIJEVOZU“ - Djeca putnici u vozilima javnog
prijevoza i „VJEŠTO I OPREZNO NA CESTI“ - Djeca
vozači u prometu.
Prije zahvale na dolasku, sudjelovanju na promociji
Priručnika i iskazanoj potpori za ovo što radimo,
obećano je da će se po izlasku iz tiska svih četiriju
slikovnica organizirati promocija cijeloga kompleta.
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