
STRUČNI SKUP
odgojiteljica i odgojitelja
dječjih vrtića Grada Zagreba

Projekt provodi
Sigurna cesta
Udruga ∑ Prometna preventiva mladih
Susedsko Polje 47, 10090 Zagreb

Voditelj Projekta
Krešimir Ivanković dipl. oec.

Projekt odobrila
Radna skupina zadužena za praćenje provođenje Nacionalnog 
programa sigurnosti cestovnog prometa republike Hrvatske 
(Broj: 511-01-53-125/29-4 /2014./MH) Zagreb, 17. rujna  2014.

Cilj događanja
Omogućiti odgojiteljicama stjecanje temeljnih znanja i iskustava 
iz područja prometne preventive djece rane i predškolske dobi u 
prometu.

Zadatak
Stručno usavršavanje odgojiteljica i odgojitelja za preventivu 
djece rane i predškolske dobi u prometu.

Grad mladih
Aleja hrvatske mladeži bb
Zagreb

Glavni projektni partner
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Koordinatorica
Darija Drviš prof.

Predavači
Prof.dr.sc. Biserka Petrović-Sočo, Učiteljski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu
Tijana Vidović, prof. ∑ viša stručna  savjetnica  za  predškolski 
odgoj MZOS
Dario Plehati ∑ ing. informatike
Zlata Gunc, dipl. pedagoginja ∑ savjetnica DV Ivana Brlić 
Mažuranić, Zagreb
Mr.sc. Tomo Kišić, dipl. psiholog

Dionici
Dionici su izabrani odgojitelji zaposleni u vrtićima Grada 
Zagreba.



Program
Početak rada skupa: 10:00 sati, prijam dionika

Uvodna riječ:

Mira Božić ∑ Predsjednica Udruge ravnatelja predškolskih ustanova Grada Zagreba

Krešimira Ivanković dipl.oec. ∑ Predsjednika Udruge Sigurna cesta

Prof.dr.sc. Franko Rotim ∑ Hrvatsko znanstveno društvo za promet

Bosiljka Devernay - Voditeljica Odjela za predškolski odgoj grada Zagreba

Darija Drviš prof. - Viša savjetnica za predškolski odgoj AZOO

mr.sc. Miron Huljak dipl. ing. ∑ Ravnateljstvo policije; Uprava policije; Služba za sigurnost cestovnog prometa

Marija Ivanković prof. ∑ Voditeljica Služba za predškolski odgoj i obrazovanje MZOS 

10:30 Prof.dr.sc. Biserka Petrović-Sočo
Prometni odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi 

11:15 Tijana Vidović, prof.
Kompetencije i usavršavanje odgojitelja i stručnih djelatnika predškolske ustanove iz područja prometnog obrazovanja

12:00 Pauza ∑ kava, sok i voda

12:30 Dario Plehati ∑ ing. informatike 
Prezentacija projekta Gugalaga ∑ pronađi svoj vrtić

12:45 Zlata Gunc, dipl. pedagoginja ∑ savjetnica
Primarni preventivni program razvoja prometne kulture i sigurnosti djece u prometu

13:30 mr.sc. Tomo Kišić, dipl.psiholog
Stručno-sigurnosni aspekti programa prometnog odgoja i njegova primjerenost uzrastu predškolske djece

14:15 mr.sc. Tomo Kišić i Dino Posavec, mag.ing.
autori Temeljnog priručnika za kandidate za vozače svih kategorija vozila

Zahvala predsjednika Udruge Krešimira Ivankovića i podjela prigodnog dara u ime udruge. Autori Tomo Kišić i Dino 
Posavec podijeliti će Temeljne priručnike za kandidate za vozače svih kategorija.

15:00 Završetak skupa i odlazak na objed

Odlazak dionika

Predsjednik Udruge
Krešimir Ivanković,  dipl. oec.

Zagreb, 3. prosinca 2014. godine

Viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje
Darija Drviš,  prof.


