
 

 

 
RIJEČ PREDSJEDNIKA 

  

Poštovane i poštovani, 

tijekom života naučio sam da je za temeljito i uspješno 

obavljanje poslova odlučujuće imati stručne, pouzdane i 

učinkovite suradnike. Tako sam u vremenu  realizacije 

prošlogodišnjega  projekta imao veliki broj prijatelja, iznimno 

spremnih za pomoć i podršku, koji su me ohrabrivali i poticali 

da ustrajem na tom putu. Sretan sam i ponosan što smo 

zajedničkim snagama ostvarili odličnu suradnju, a siguran sam 

da isto mišljenje imaju i sve sudionice Drugog državnog 

stručnog skupa. Oduševljenje za cijeli ovaj projekt iskazano je 

od samoga početka stvaranjem izvrsnog ozračja za izradu i 

realizaciju projekta.  

Kao izraz naše želje da i na konkretnoj razini pomažemo 

ljudima, a posebice  djeci, uvjeren sam da smo dali istinski 

vrijedan doprinos  na području prometne  preventive i ostavili 

neizbrisiv trag kojim trebamo dalje koračati.  

Stoga dragi prijatelji – svima se Vama, još jednom,  od  srca  

zahvaljujem iznimno poštujući Vaš doprinos. 

HVALA VAM  

U nadi i vjeri nastavka dosadašnje uspješne suradnje i susreta  

srdačno Vas pozdravlja i poštuje 

Vaš  Krešo Ivanković 
 

 

    IZVJEŠĆE 

o održanom  2. državnom stručnom skupu na 
temu:  
"ODGOJITELJICE I RODITELJI PARTNERI U 
PROMETNOJ PREVENTIVI DJECE RANE I 
PREDŠKOLSKE DOBI" 
 

U organizaciji Udruge Sigurna cesta,  od 12. do 14. 

listopada 2016. održan je 2. državni stručni skup na temu: 

"Odgojiteljice i roditelji partneri u prometnoj preventivi 

djece rane i predškolske dobi". Stručni skup održan je U 

Hotel Terme Jezerčica, Donja Stubica.  

Partneri u organizaciji stručnoga skupa su Udruga za 

prometnu preventivu mladih Sigurna cesta, Agencija za 

odgoj i obrazovanje, MUP i Nacionalni program sigurnosti 

cestovnog prometa. 

Drugi državni stručni skup je održan za odgajateljice i 
zaposlene u vrtićima iz svih županija Republike Hrvatske  i  
Grada Zagreba. Odgojiteljica, zaposlenih u dječjim vrtićima, 
članova Udruge Sigurna cesta, predavača i predstavnika 
MUPA-a, MZO, AZOO i gostiju – na skupu je bilo je preko 
60 nazočnih. 

Ovako je počelo. Pod budnim okom predsjednika - sve je „papirnato“ 
moralo štimati!  

 

2. državni stručni skup otvorio je Krešimir 

Ivanković, dipl. oec. Predsjednik Udruge 

Sigurna cesta i voditelj projekta i projektnih 

aktivnosti 

 

U ime MZO-a govorila je gospođa Marija 

Ivanković, prof. voditeljica Službe za 

predškolski odgoj i obrazovanje u MZO-a 

 

 

 

Gospodin mr.sc. Miron Huljak prisutne je 

pozdravio u ime MUP-a i NPSCP-a. 

 

 

 

U ime partnera na projektu,  govorila je 

gospođa Tijana Vidović, prof. 

 

 

2. državni stručni skup vodila je Darija 

Drviš, prof., AZOO 

 

 
 

 

 

Uvodno predstavljanje pilot projekta: 

„Odgojitelji i roditelji partneri u prometnoj 

preventivi djece rane i predškolske dobi“ -  

mr.sc. Nenad Zuber, dipl.ing. prometa, 

voditelj strukovnog tima 

U uvodnom predavanju  predstavljen je pilot projekt Udruge 

Sigurna cesta za 2016 godinu: „Odgojitelji i roditelji partneri 

u prometnoj preventivi djece rane i predškolske dobi“ s 

njegovim glavnim naznakama, ciljevima i nositeljima. 

Posebno je naglašena uloga i važnost odgojiteljica djece u 

dječjim vrtićima i njihovo mjesto u cjeloživotnom učenju o 

prometu i za sigurno sudjelovanje u prometu. Naglašeno je 

kako odgojiteljice  predstavljaju sponu između roditelja – 

partnera u preventivnim aktivnostima s njihovom djecom. 

Izneseno je što Udruga Sigurna cesta s ovim projektom želi 

postići te kako za to treba partnere i potporu upravo njih 

koje neposredno rade s djecom i roditeljima. Na kraju je 

naglašena želja i potreba da ovaj i slični projekti Udruge 

Sigurna cesta postanu održivi za vrijeme koje je pred nama. 

1. tema: „Stanje sigurnosti djece u 

cestovnom prometu na području 

Republike Hrvatske“ – mr.sc. Miron 

Huljak, MUP 

 

Izlaganje je pokrepljeno statističkim prikazima i 

karakterističnim brojčanim pokazateljima o prometnim 

nesrećama (usporedba 2014. i 2015. godine te prvih devet 

mjeseci 2016. u odnosu na isto razdoblje 2015. godine). 

Posebno je u izlaganju istaknut problem stradavanja djec i 

pokazani su brojčani pokazatelji za ista razdoblja. Smrtno je 

stradalo jedno dijete više (2014. – osmero; 2015. – 

devetero). Bilo je manje teško ozlijeđene djece i to za 

13,9%. Više od 60% djece stradava u svojstvu putnika u 

vozilima! U devet mjeseci 2016. godine poginulo je jedno 

dijete i to u svojstvu pješaka. U istom razdoblju 2015. 

godine poginulo je ukupno devetero djece: troje u svojstvu  

Posljednji dogovori pred početak Stručnog skupa 
 



 

 

vozača, četvero u svojstvu putnika te dvoje u svojstvu 

pješaka.  Naglašeno je kako se promijenilo se svojstvo 

sudioničke strukture stradale djece i to 1995. godine, 30-ero 

djece od 52 (58%) smrtno je stradalo u svojstvu pješaka, a 

danas više od 60% djece stradava u svojstvu putnika u 

vozilima.   Upozoreno je da u kontekstu stradavanja djece, 

problem nije u djeci već u odraslima! Upravo zato je 

potreban kontinuirani rad s roditeljima, pogotovo kod vrtićke 

djece, zaključio je gospodin Hujak. 

2. tema: 

„Kompetencije i usavršavanje odgojitelja i 

stručnih djelatnika predškolske ustanove 

iz područja prometnog obrazovanja“  

- Tijana Vidović, prof., MZO 

 

Na početku je definiran pojam kompetencija te uporišta za 

kompetencijski pristup i naglašene su ključne kompetencije 

za cjeloživotno učenje. Dan je osvrt na europski referentni 

okvir za kompetencije koji definira osam ključnih 

kompetencija cjeloživotnog učenja. Definiran je i Hrvatski 

kvalifikacijski okvir i koje su kompetencije naglašene u 

istom. Nadalje, gospođa Vidović je govorila o osobnim 

kompetencijama, stručnim ili profesionalnim 

kompetencijama u radu s djecom. Na kraju je dan osvrt na 

stručno usavršavanje u organizaciji AZOO i Udruge Sigurna 

cesta. 

 

3. tema: 

„Prometni odgoj i obrazovanje djece 

predškolske dobi“ - Prof.dr.sc. Biserka 

Petrović- Sočo  - Učiteljski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu 

Izlaganje je započeto pitanjem: Zašto su prometni odgoj i 

obrazovanje djece predškolske dobi nezaobilazna 

sastavnica kreiranja humanističko - razvojnog kurikuluma? 

Zatim je razložila je razvojne značajke djeteta u odnosu na 

promet te kako su kompetencijske dimenzije razrađene u 

Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Gospođa Petrović Sočo 

upozorila je na sinergijsko djelovanje roditelja i odgajatelja u 

suradnji s prometnom policijom i prometnim stručnjacima s 

ciljem sprečavanja stradavanja djece. Nakon toga govorila 

je o izvedbenom kurikulumu – godišnjim planovima i 

programima rada ustanove s djecom, sadržajima, 

Radno predsjedništvo pozorno sluša voditeljicu stručnoga skupa 

 

metodama i postupcima u radu. Na kraju je rečeno o 

profesionalnom razvoju odgajatelja u prometnom odgoju djece 

i što je za to najvažnije: razvijati oprez, poznavati i pridržavati 

se pravila kretanja u prometu kao model djetetu i roditeljima i 

sustavno osposobljavati djecu za samozaštitu i sigurnost. 

Slušateljice pozorno prate izlaganja 

 

4. tema: 

„Analiza  stradanja djece predškolske dobi 

u prometu ispred vrtića, u Republici 

Hrvatskoj“ - Prof. dr. sc. Eduard Missoni, 

dr. med.,  Znanstveni savjetnik, Fakultet 

prometnih znanosti, liječnik specijalist 

Analiza  stradanja djece predškolske dobi u prometu ispred 

vrtića u Republici Hrvatskoj temelji se na rezultatima 

istraživanja provedenog ispred dječjeg vrtića. Cilj 

istraživanja je bio utvrditi na koji način roditelji dovode - 

dovoze djecu u vrtić, jesu li to muškarci ili žene te  

pridržavaju li se pritom prometnih propisa. Rezultati su 

pokazali da od roditelja koji su došli automobilom, njih 75%  

koristilo je sigurnosni pojas, ali su svi vozili djecu u 

autosjedalici, te su također svi koristili svjetla (zbog zimskih 

uvjeta koji su vladali za vrijeme provedbe istraživanja). 

Prilikom dovođenja djece, njih 15.1% koristilo je mobitel. Od 

onih što su došli automobilom, 75% ih je pravilno parkiralo, 

dok je 25% zbog manjka parkiranih mjesta parkiralo 

nepravilno. Nekolicina njih je čak parkirala odmah ispred  

vrata vrtića. Što se tiče prelaska preko pješačkog prijelaza, 

93% ljudi koji su dovodili djecu su pravilno prelazili cestu,  

dok su na odlasku ti isti ljudi zaboravili na pravila 

prelaženja. Na kraju su prezentirani generalni zaključci na 

temelju onoga što je uočeno: neizostavno treba poduzimati 

preventivne mjere i aktivnosti, prometni odgoj započeti u 

najranijoj dobi, okruženje mora davati pozitivan primjer jer 

će se dijete, vrlo vjerojatno, u odrasloj dobi, ponašati u 

skladu sa usvojenim stavovima u najranijoj dobi. Naglašena 

je i izuzetna odgovornost roditelja i odgajatelja u usvajanju 

sigurnosnih navika kod djece. 

 

5. tema: 

„Upravljanje stresom i negativnim 

emocijama kod odgojiteljica i roditelja“ - 

Anja Melcher, prof. i terapeut 

 

Objašnjeno je što je to stres, koji su simptomi stresa te koje 

su bolesti povezane sa stresom. Predočila je vrste stresa i 

posljedice, što su to stresori i koji su odgovori na stres. Na 

kraju je praktično pokazala neke načine svladavanja stresa. 

 

6. tema: 

„Sigurnost djece u prometu (Mudro i 

sigurno u prometu)  - mr.sc. Nenad 

Zuber,  dipl.ing. prometa, Voditelj 

strukovnog  tima 

Tijekom izlaganja naglašen je značaj ranog prometnog 

odgoja za sigurno sudjelovanje djece u prometu. 

Napravljena je poveznica između dijela uvodnog predavanja 

- prikaza Projekta Udruge Sigurna cesta i sadržaja ovoga 

izlaganja. Naglašeno je kako se najkvalitetnije spoznaje 

tijekom odgoja i obrazovanja u prometu stječu korištenjem 

didaktički oblikovanih izvora znanja i neposrednim 

iskustvima u didaktički oblikovanoj izvornoj stvarnosti! 

Pokazano je što Udruga planira u razvoju i pripremi 

didaktičkih materijala za rad s djecom u vrtićima kako bi 

pomogli i olakšali rad odgajateljicama. Prikazana je 

maskota – naš Policajko te plan izrade edukativnog e-

materijala koji predstavlja edukativnu platformu za 

poučavatelje djece u vrtićima i komunikaciju s roditeljima. 

Kako će izgledati taj edukativni materijal i što se planira u 

budućnosti. 

Za vrijeme stanke nastavljen je „rad po skupinama“ 

 

E-edukativni materijal će se sastojati od četiri svrhovita i 

međusobno povezana modula: Djeca pješaci, djeca vozači 

dječjih prijevoznih sredstava, djeca putnici u automobilu i 

djeca putnici u vozilima javnog prijevoza putnika. Posebno 

su naglašeni ciljevi što time Udruga želi postići: Edukacija  

djece u dječjim vrtićima -stjecanje temeljnih znanja o 

prometu i odgajanje za sigurno sudjelovanje u prometu, 

usvajanje osnova prometne kulture i sigurnog ponašanja u 

prometu; Edukacija edukatora,  odgojno -  obrazovnih 

radnika, odgajateljica, stručnih suradnika na provođenju  

aktivnosti u dječjim vrtićima u području prometne preventive 

i sigurnosti cestovnog prometa; Edukacija roditelja i 

informiranje o važnosti uzornog, propisnog i kulturnog  

ponašanja u prometu te razvoj kompetencija za svrhovito i 

uzorno ponašanje u prometu kao primjer svojoj djeci. 

 

 

 



 

 

Drugi dan predavanja 

 

7. tema: 

„Primarni preventivni program razvoja 

prometne kulture i sigurnosti djece u 

prometu“ - Zlata Gunc, dipl. pedagoginja 

– savjetnica 

Sedmu temu „Primarni preventivni program razvoja 

prometne kulture i sigurnosti djece u prometu - Mala škola 

za pješake u DV I.B. Mažuranić u Zagrebu“ predstavila je 

gospođa  Zlata Gunc. Nakon isticanja važnosti prometnog 

odgoja u predškolskoj dobi gospođa Gunc je pokazala na 

konkretnom primjeru kako izgleda Model primarne 

prometne preventive u njihovom dječjem vrtiću. Pokazan je 

Projekt „Škola za pješake“ i kako se taj strukturirani 

program prometne preventive provodi u svim njegovim 

dijelovima i suvremene strategije učenja o prometu. 

Pokazan je teorijski i praktični dio projekta i kako se provodi 

s posebnim naglaskom na učešće roditelja u realizaciji 

projekta. Na kraju je pokazan model iskustvene radionice s 

roditeljima s ciljem osvješćivanje roditelja o važnosti 

prometnog odgoja djece i osnaživanje roditeljskih 

kompetencija za njegovu provedbu u svakodnevnim 

obiteljskim situacijama. Ta školica za roditelje realizira se 

usporedno s programom Male škole za pješake. 

 

Nakon svih izlaganja održana je iskustvena radionica koju 

su vodile gospođe Zlata Gunc i suradnica Leonora Pavičić 

„Prometna školica za roditelje“. Na ovoj radionici prisutne 

odgojiteljice iz dječjih vrtića vidjele su kakva su iskustva u 

radu s roditeljima i mogle su neposredno sudjelovati u 

kreiranju takve radionice a iskustva primijeniti u svojim 

sredinama. 

 

Radionica 

 

Zaključci  2. državnog stručnog skupa   

 2. Državni stručni skup opravdao je svoje održavanje 
zbog sadržaja i tema koje su ponuđene nazočnima, 
kao i vidne zainteresiranosti slušatelja i korisnosti 
koju će imati u svojem budućem radu s djecom. 

 Prepoznata je želja za kontinuiranim i sustavnim 
učenjem o prometu i odgajanjem za sigurno 
sudjelovanje djece u prometu. 

 Neupitna je važnost i uloga odgajateljica u dječjim 
vrtićima u sustavnom institucionalnom stjecanju prvih 
znanja djece o prometu te usvajanju pozitivnih 
stavova, sigurnosnih navika i kulturnog i odgovornog 
ponašanja u prometu. 

 Postoji stalna potreba na edukaciji odgojiteljica u 
dječjim vrtićima te razvijanju njihovih osobnih i 
stručnih kompetencija za taj segment odgoja i 
obrazovanja djece. 

 Iskazano je žaljenje što prometni odgoj djece nije 
dobio svoje zasluženo mjesto u kurikularnoj reformi. 

 Stradavanja u prometu, poglavito djece, nisu 
društveno prihvatljiva. Ipak  trebamo biti zadovoljni 
što djeca gotovo da i ne stradavaju u prometu na 
cestama, no ujedno trebamo biti zabrinuti što više od 
60% djece stradava u svojstvu putnika u vozilima, i   
to vozilima svojih roditelja. 

 Posebno naglašavamo mjesto i ulogu odgojiteljica 
koje predstavljaju prirodnu sponu, odnosno  
nezaobilazan su čimbenik partnerstva s roditeljima u    
procesu osvješćivanja roditelja o važnosti  
prometnog odgoja djece i osnaživanja roditeljskih  
kompetencija za njegovu provedbu u svakodnevnim  
obiteljskim situacijama. 

 Svi prisutni slažu se i zalažu da ovaj projekt rada i 
suradnje Udruge Sigurna cesta, AZOO-e i MUP-a treba 
nastaviti i postati održiv za vrijeme koje dolazi jer 
ćemo tako svi zajedno, u Desetljeću sigurnosti 
cestovnog prometa, dati naš doprinos realizaciji 
ciljeva Desetljeća i utjecati na smanjenje stradavanja 
u prometu posebno u preventivi - zaštiti i ozljeđivanju 
djece predškolske dobi. 

 

ZBORNIK RADOVA 

Organizator – Udruga Sigurna cesta, za sve sudionike 

Državnog stručnog skupa pripremila je Zbornik radova – 

elektronsko izdanje, koji sadrži sva izlaganja trodnevnoga  

 

stručnoga skupa. 

Svi zainteresirani koji žele imati primjerak mogu isti 

besplatno dobiti ukoliko se obrate pisanim putem (mailom) 

na adresu Udruge. 
 

 

I ON JE BIO SUDIONIK 

STRUČNOGA SKUPA! 

 

Budnim okom naš „Policajko“ je pratio 

rad Stručnoga skupa! 

 

 

 

 

 
 

KUTAK ZA SJEĆANJE 

 

 
Zajednička fotografija sudionika  2. Državnog stručnog skupa u hotelu 
Terme Jezerčica, listopada 2016. 

 

Partneri na projektu 
 

 

Pogledajte:   www.sigurnacesta-ppm.hr  

Galerija slika sa Stručnoga skupa na našim web stranicama 

 

 

 

                                           Vrijeme je Božića,                          
                                            vrijeme u kojem se             
                                            ljubav daruje  s  
                                            ljubavlju. 
                                           Darujte ljubav.  
                                           Bit ćete darivani. 
 

                                                    SRETAN   VAM  I  
                                           BLAGOSLOVLJEN  
                                           BOŽIĆ 
 

   Duh Božića - MIR 
   Srce Božića  - LJUBAV 
   Radost Božića – NADA 


