RIJEČ PREDSJEDNIKA

Drugi stručni državni skup je zadovoljio očekivanja
sudionika koji prema iskazanim potrebama žele još ovakvih
ili sličnih stručnih usavršavanja kako bi svoje kompetencije
u području prometnog odgoja ojačali i razvijali. Planirani i
iskazani ciljevi su ostvareni učinkovitim vođenjem i dobrom
organizacijom te odabirom vrlostručnih predavača i oblika
rada (izlaganja, vježbe, radionice, primjeri iz prakse).
Metode rada na stručnom skupu vode ostvarivanju
postavljenih ciljeva, a dio sudionika predlaže još aktivnije
njihovo uključivanje u smislu vježbi i rasprava.

razvila je Program za promicanje, preventivu, razvitak i
unaprjeđenje zaštite mladih,poglavito djece predškolske
dobi u Republici Hrvatskoj i sustavno radi na ostvarivanju
zacrtanih ciljeva, zadataka i akcija u želji za ostvarenjem
globalnih ciljeva sigurnosti prometa u našoj zemlji.

Većina je sudionika iskazala zadovoljstvo novim
informacijama koje su dobili te smatraju da temeljem
stečenih znanja mogu samostalno u svojim dječjim vrtićima
izraditi plan i program odgojno-obrazovnog rada s djecom
predškolskog uzrasta na temu prometnog odgoja. Sukladno
tematici stručnog skupa sudionici su ubuduće spremni
aktivno sudjelovati i poticati povezivanje vrtića, roditelja,
policije i lokalne zajednice za dobrobit i zaštitu djece u
prometu.

U veljači 2017. Radna skupina zadužena za praćenje
provedbe Nacionalnog programa sigurnosti MUP-a nakon
postupkavrednovanja, odnosno bodovanja - prihvatila je
Projekt.

Sve Vas pozivam da se aktivno uključite i budete dio nas
na Trećem državnom stručnom skupu koji ćemo održati od
31. svibnja do 2. lipnja 2017. u hotelu Terme Jezerčica. Ovo
je radna informacija naše Udruge. Sve relevantne
informacije vezano za skup dobit ćete pravovremeno od
djelatnica Agencije za odgoj i obrazovanje - našeg
projektnog partnera.
Veselimo se vašem dolasku. Srdačno Vas pozdravlja i
poštuje
Vaš Krešo Ivanković

KUTAK ZA SJEĆANJE
Drage ravnateljice, odgojiteljice, projektni partneri,
članovi Udruge za prometnu preventivu mladih „Sigurna
cesta“ i poštovani čitatelji našega biltena!
Na temelju analize evaluacijskih upitnika koje su ispunjavali
ravnatelji, stručni suradnici (uglavnom pedagozi) i odgojitelji,
možemo zaključiti da je Drugi državni stručni skup ostvario
svoj cilj.Vjerujem kako će usvojeni sadržaji na stručnome
skupu djelovati dugoročno na stavove i kompetencije
odgojitelja i uvelike pripomoći u suradnji s roditeljima.
Teme stručnih usavršavanja u području rada s najmlađima su
različite, ali uglavnom su svi istaknuli da u području prometnog
odgoja nisu dostatne. Stručna usavršavanja o sigurnosti u
prometu u dječjim vrtićima su vrlo rijetka. Niti na višoj razini
broj stručnih skupova s navedenom tematikom nije dostatan te
se osvijestila potreba organiziranja većeg broja ovakvih
stručnih skupova koje organizira Udruga “Sigurna cesta” u
suradnji s projektnim partnerom Agencijom za odgoj i
obrazovanje.
Svi navedeni primjeri dosadašnjeg rada na prometnoj
preventivi koji se provode u dječjim vrtićima pohvalni su i
važno ih je usavršavati, obogaćivati i dalje provoditi.
Smatram kako su dosadašnje edukacije Županijskih timova
prometne preventive koju provodi naša Udruga „Sigurna
cesta“ u suradnji s AZOO doprinijela razvoju stručnih
kompetencija odgojitelja u području prometnog odgoja djece,
te ćemo se zalagati za daljnju edukaciju usmjerenu na što veći
broj odgojitelja u svim županijama.

Za 2017. naša Udruga pripremila je Projekt:„PROMETNA
PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA“ u
suradnjis Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta,
Agencijom za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom unutarnjih
poslova – Odjelom za sigurnost cestovnog prometa.

Suradnja se nastavlja!!!!!

PARTNERI NA PROJEKTU

NAJAVA STRUČNOG SKUPA
Pridružite nam se u realizaciji Projekta
za 2017. godinu:
PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM
USTANOVAMA
koji Udruga Sigurna cesta - udruga za prometnu
preventivu mladih u suradnji s Agencijom za odgoj i
obrazovanje planira provesti u ovoj kalendarskoj
godini.

PROJEKT „PROMETNA PREVENTIVA U
PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA“

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

NASTAVAK SURADNJE
Sigurna cesta - udruga za prometnu preventivu mladih,
sad već s višegodišnjim iskustvom u realizaciji preventivno
edukativnih sadržaja namijenjenih najmlađim sudionicima
prometa – djeci vrtićkog i predškolskog uzrasta aktivno,
svrsishodno i učinkovito nastavlja realizirati ciljeve utvrđene
Strategijom prometne preventive u dječjim vrtićima.
Projektom „Odgojitelji i roditelji partneri u prometnoj
preventivi djece rane i predškolske dobi“ koji smo
zajednički realizirali u 2016. godini, postigli smo odličan
rezultatu edukaciji, stjecanju i proširenju temeljnih znanja i
iskustava u radu s roditeljima i djecom rane i predškolske
dobi.
U skladu s obrazovnim potrebama za predškolski odgoj,
Sigurna cesta - Udruga za prometnu preventivu mladih

Projekt „Prometna preventiva u predškolskim ustanovama“
sastoji se od programskih zadaća, tendencija i aktivnosti
koje će se poduzeti u dječjim vrtićima kako bi se ubrzao
proces sustavne primjene sadržaja vezanih za prometno
obrazovanje djece vrtićke dobi (u što većem broju vrtića u
našoj zemlji).
Neupitna je potreba naučiti djecu od najranijih dana
osnovnim pravilima sigurnog ponašanja u prometu.
Upozoriti ih na potencijalne opasnosti u prometu i koje su
posljedice za njih. Isto tako vrlo je važno naučiti ih svrhovito
gledati i prepoznavati te opasnosti.
Djecu treba sustavno poučavati prometnim pojmovima i
prometnim propisima te ustrajno zagovarati njihovu
primjenu te razvijati svijest o zaštiti i samozaštiti u prometu.
Realizacija toga programa podrazumijeva kompetentne i
stručne odgojitelje u dječjem vrtiću iz područja prometnog
obrazovanja. Da bi se to postiglo, ovim je projektom
predviđeno stručno usavršavanje odgojiteljica u dječjim
vrtićima što bi pridonijelo povećanju njihovih kompetencija
za prometni odgoj.
Između ostaloga, Projektom je predviđeno organizirati i
realizirati stručni skup na državnoj razini, po dosadašnjem

načelu, za dionike naših županijskih timova – odgajateljice u
dječjim vrtićima.
Ono što je posebno planirano ovogodišnjim Programom,
jest želja da se u ovoj godini (i u godinama koje slijede)
stručno usavršavanje odgajateljica u dječjim vrtićima ne
zadrži samo na onima iz županijskih timova već da se
značajno proširi. U organizaciji naše udruge Sigurna cesta,
stručnjaka suradnika te uz sudjelovanje odgojiteljica
osposobljenih na razini županijskih timova, provest će se
stručno usavršavanje za odgojiteljice u vrtićima iz nekoliko
županija. U ovoj fazi predviđeno je obuhvatiti odgojiteljice iz
Međimurske, Varaždinske, Koprivničko – križevačke
iBjelovarsko-bilogorskežupanije. Kako računamo na
održivost ovoga projekta, u godinama koje slijede obuhvatit
će se odgojiteljice iz ostalih županija prema budućem
rasporedu.

za poučavanje djece o prometu u dječjim vrtićima te za
odgajanje i njihovo sigurno sudjelovanje u prometu. Od
planirane četiri edicije Mudro i sigurno u prometu: Djeca
pješaci u prometu, Djeca putnici u automobilu roditelja,
Djeca vozači dječjih prijevoznih sredstava i Djeca putnici u
vozilima javnog prijevoza putnika, upravo se dovršava prva:
PAŽLJIVO I SNALAŽLJIVO PJEŠICE.

Program će realizirati stručnjaci koji se već dugi niz godina
bave osposobljavanjem, poučavanjem i preventivom u
prometu općenito: suradnici Udruge Sigurna cesta,
odgojitelji u vrtićima, predstavnici MUP-a, savjetnice iz
Agencije za odgoj i obrazovanje te ostali stručnjaci koji se
bave preventivom u prometu.

NAŠA MASKOTA

U NAJAVI
Edukativnu slikovnicu pratit će radni listići, radni materijal na
temu: Promet. Komplet radnih listića, u prvoj fazi izrade
sadržavat će oko 30 radnih listića. Radni listići su zamišljeni
kao dodatno edukativno sredstvo namijenjeno djeci, za rad,
igru i učenje u dječjim vrtićima ali i kod kuće.
Komplet radnih listića namijenjen je svim dobnim
skupinama djece u dječjim vrtićima.

U IZRADI
Kako je bilo i najavljeno, naša Udruga radi na jednoj od
programskih zadaća: razvoju didaktičkih materijala edukativnih materijala koji će predstavljati pomoć i platformu

POTPORA MINISTARSTVA ZNANOSTI I
OBRAZOVANJA NAŠOJ I VAŠOJ UDRUZI
Da ono što radimo i ono u čemu nam pomažete, radimo
zaista dobro, potvrđeno je dopisom Ministarstva znanosti i
obrazovanja našoj i Vašoj udruzi Sigurna cesta.
Dopis predstavlja mišljenje i potporu našem Programu
prometne preventive koji sa svojim partnerima organiziramo
i provodimo u predškolskim ustanovama s ciljem podizanja
razine sigurnosti djece sudionika prometa i usvajanja
poželjnih ponašanja djece u prometu, a uz pomoć njihovih
odgojitelja i roditelja.
„Sve Vaše dosadašnje projekte i akcije smatramo
hvalevrijednim te dajemo potporu i ovom programu i
zahvaljujemo
na izvrsnoj
stručnoj i
profesionalnoj
suradnji za
dobrobit djece
rane i
predškolske
dobi …“ navodi
se u dopisu – a
na što smo mi
posebno
ponosni i
predstavlja
potvrdu da ono
što radimo –
radimo dobro i
na korist svih!

