
 
 

   Disciplina:  Vožnja motornog vozila  Upute za provedbu online izlučnih natjecanja učenika strukovnih škola u školskoj godini 2020./2021.  
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I. Opće upute  Zbog pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane novim koronavirusom SARS-CoV-2, u školskoj godini 2020./2021. izlučna natjecanja učenika strukovnih škola održat će se online. Sukladno, Pravilima i uputama za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u školskoj godini 2020./2021. svako izlučno natjecanje ima školu domaćina koja imenuje organizacijsko i prosudbeno povjerenstvo za izlučno natjecanje. Članove prosudbenog povjerenstva, školski administrator škole domaćina unosi u WSC-SINAS (https://worldskills.asoo.hr). Prosudbeno povjerenstvo za izlučno natjecanje ocjenjuje sve učenike online, uključujući i učenika(e) iz njihove škole.  Mentor i učenik potpisuju izjavu kojom izjavljuju da je učenik radio samostalno. Potpisanu izjavu (kao skenirani pdf ili fotografija) mentor učenika mora poslati putem elektroničke pošte do kraja natjecanja Prosudbenom povjerenstvu za izlučno natjecanje.  Natjecanja će se provoditi na dogovorenoj platformi, odnosno konferencijskom alatu za online sastanke u obliku sastanka (primarno Teams, opcije Zoom, Google Classoom, Loomen, itd.), a što osigurava škola domaćin discipline. Svaka škola koja prijavljuje natjecatelja ili tim dužna je osigurati tehničke uvjete za provođenje natjecanja u online okruženju (računalo(a) s kamerom ili mobilni(e) uređaj(e) s kvalitetnom kamerom, stabilna internetska veza i pristup dogovorenoj platformi). Poželjno je da svaka škola samostalno prije samog natjecanja testira opremu i položaj kamera (sukladno s uputom iz točke III. ovih Uputa) pokrećući online sastanak na istoj platformi na kojoj će se provoditi natjecanje.  1.1. Natjecanje u online okruženju Škola domaćin mora za Prosudbeno povjerenstvo za izlučna natjecanja osigurati odgovarajući prostor, uz poštivanje epidemioloških mjera te internetsku vezu. Također poželjno je da svaki član/ica Prosudbenog povjerenstva ima svoje računalo ili ekran (pr. pametna ploča, televizor, itd.) na kojem će moći pratiti natjecanje učenika. Škola domaćin u dogovorenoj platformi za online sastanke zakazuje sastanak pod nazivom:  „Izlučno natjecanje za NAZIV DISCIPLINE, datum održavanja“. Svaki sudionik se spaja na sastanak putem poslane poveznice te mora jasno istaknuti svoje puno ime i prezime.  Vrijeme početka sastanka mora biti minimalno 45 min prije početka natjecanja. Prosudbeno povjerenstvo može predvidjeti i više vremena prije početka natjecanja. Poveznicu na sastanak škola domaćin šalje:  
 svim školama koje su prijavile učenike za izlučno natjecanja na toj virtualnoj lokaciji 
 na adresu worldskillscroatia@asoo.hr.  
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 Na poveznicu za online sastanak/natjecanje može biti prijavljen samo natjecatelj te nije dopušteno dodatno pristupanje od strane drugih osoba iz škole. Na poveznicu se može prijaviti zaposlenik ili predstavnik Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a o čemu obavještava Prosudbeno povjerenstvo za izlučno natjecanje. Tijek natjecanja potrebno je uživo prenositi (i prema potrebi snimati) sukladno uputama pod točkom IV. ovih Uputa. Važno je sve faze izvođenja zadatka staviti u prvi plan. Mora se vidjeti samostalni rad učenika. Svaka škola mora imenovati jednu osobu koja će biti zadužena za tehničku podršku i komunikaciju sa školom domaćinom i prosudbenim povjerenstvom na definiranoj online platformi te je dužna osigurati i provjeriti prije samoga natjecanja usmjerenost kamere(a), dobar kut snimanja odnosno dobru vidljivost kandidata i radnog prostora članovima Prosudbenog povjerenstva. Imenovana osoba mora biti u mogućnosti riješiti tehničke poteškoće (pr. pucanje veze, ponovno spajanje, isključivanje kamere, itd.). Imenovana osoba ne može biti mentor učeniku/icima koji se natječe/u. Svaka škola dužna je 3 dana prije početka natjecanja Prosudbenom povjerenstvu poslati elektroničkom poštom podatke o osobi za tehničku podršku: Ime i prezime osobe te njegov/njezin naziv radnog mjesta i kontakt telefon/mobitel. 1.2. Prije natjecanja Prosudbeno povjerenstvo mora pripremiti i 10 dana ranije obavijestiti sve sudionike putem elektroničke pošte o vremeniku natjecanja. Svi natjecatelji, odnosno njihova škola – prijavljuju se na online sastanak iz natjecateljskog prostora u određeno vrijeme prije zakazanog vremena početka natjecanja kako bi se stigla testirati veza, kamera, i slč.  Prosudbeno povjerenstvo izvršit će putem kamera pregled radnih mjesta. Ona moraju biti postavljena u skladu s infrastrukturnim popisom i shematskim prikazom u zadatku za izlučno natjecanje (točka III. ovih Uputa). Radi preciznijeg utvrđivanja pripremljenog pribora, alata, instrumenata i sl. od osobe za tehničku podršku (točka I.a) Prosudbeno povjerenstvo za izlučno natjecanje može zatražiti da kamerom prikaže detalje radnog prostora, alata, materijala, itd. 1.3. Komunikacija U svrhu komunikacije prije i tijekom natjecanja Prosudbeno povjerenstvo za izlučno natjecanje, odnosno škola domaćin mora: 
 10 dana prije natjecanja sve škole koje prijavljuju učenike za natjecanje u toj školi domaćinu obavijestiti o adresi elektroničke pošte i broju telefona/mobitela za komunikaciju s Prosudbenim povjerenstvom za izlučno natjecanje. U svrhu komunikacije prije i tijekom natjecanja svaka škola mora: 
 3 dana prije natjecanja Prosudbeno povjerenstvo za izlučno natjecanje obavijestiti o broju telefona/mobitela osobe za tehničku podršku. 
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1.4. Zadatak za natjecanja Natjecanja će se provoditi koristeći zadatak za izlučna natjecanja, kao i upute i liste za bodovanje koje je izradilo Prosudbeno povjerenstvo za državno natjecanje.  Putem WSC-SINAS sustava zadatak za natjecanje te svi materijali i upute bit će dostupni školama domaćinima izlučnih natjecanja na dan natjecanja u dogovorenom terminu. Obveza je škole domaćina odmah (a ne duže od 10 minuta) zadatak i sve preuzete materijale proslijediti putem elektroničke pošte ili putem besplatnog servisa za dijeljenje velikih datoteka svim školama čiji učenici sudjeluju na online natjecanju u toj disciplini i na toj virtualnoj lokaciji. U tu svrhu, sve škole čiji učenici sudjeluju dužne su školama domaćinima poslati točne podatke za slanje zadatka i materijala. Osoba za tehničku podršku natjecatelju (točka I.a) mora ispisati poslani zadatak i materijale i dati ih učeniku(cima) u trenutku početka natjecanja te to mora biti pred kamerom(ama) te vidljivo članovima Prosudbenog povjerenstva. 1.5. Za vrijeme natjecanja Tijekom provedbe natjecanja u natjecateljskom prostoru mogu biti samo natjecatelj i osoba za tehničku podršku.   Predstavnici Agencije i članovi Prosudbenog povjerenstva za državno natjecanje mogu obići škole i ući u prostor natjecanja i o tome će obavijestiti školu koju posjećuju te u trenutku ulaza u prostor natjecanja i Prosudbeno povjerenstvo za izlučno natjecanje. Svi natjecatelji moraju imaju uključen mikrofon cijelo vrijeme natjecanja, a natjecateljima je komunikacija dozvoljena samo s članovima Prosudbenog povjerenstva. Komunikacija bilo kojeg tipa s osobama izvan kruga Prosudbenog povjerenstva je zabranjena. Ukoliko se posumnja u takvu komunikaciju Prosudbeno povjerenstvo može tražiti pojašnjenja od osobe za tehničku podršku. Članovi prosudbenog povjerenstva mogu postavljati upite natjecatelju/ima u bilo kojem trenutku natjecanja. Članovi prosudbenog povjerenstva mogu postavljati upite osobi za tehničku podršku u bilo kojem trenutku natjecanja te tražiti prilagodbu kuta kamere, i slč.  1.6. Poteškoće tijekom natjecanja U slučaju poteškoća tijekom natjecanja (pr. nestanak struje, pucanje internetske veze, kvar kamere, i slč.) obveza je natjecatelja, odnosno osobe za tehničku podršku da o tome žurno i bez odgode obavijesti prosudbeno povjerenstvo pute kontakt telefona za hitne situacije.  Prosudbeno povjerenstvo dužno je svim sudionicima 3 dana prije natjecanja dostaviti broj mobilnog uređaja ili telefona za hitne situacije. Ukoliko je došlo do prekida internetske veze, škola može zatražiti potvrdu od Carneta te o tome odmah obavijestiti Prosudbeno povjerenstvo za izlučno natjecanje.  
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Prosudbeno povjerenstvo donosi odluku utječe li i u kojoj mjeri nastala situacija na sudjelovanje učenika u natjecanju kao i na prosudbu. O svojoj odluci obavještavaju odmah školu i učenika. 1.7. Nakon natjecanja i prosudba U vremeniku mora biti definirano vrijeme prosudbe u kojem Prosudbeno povjerenstvo ocjenjuje natjecatelje. Nakon dogovorene pauze škole, odnosno natjecatelji se prijavljuju u zakazano vrijeme istom poveznicom za objavu prvih rezultata. Privremeni rezultati moraju biti uneseni u WSC SINAS.  Žalbe mogu iskazati samo učenici i iskazuju se odmah online, a rasprava po žalbi ide putem sastanka na istoj poveznici za točno određene sudionike uživo.  Tablica konačnih rezultata objavljuje se na sastanku putem opcije dijeljenje ekrana te se ljestvica zaključava u WSC-SINAS.     
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II. Kr atki opis zadatka i izlučnog natjecanja za disciplinu: VOŽNJA MOTORNOG VOZILA Današnje gospodarstvo temeljeno na proizvodnji i prodaji robe nezamislivo je bez suvremenog i dobro organiziranog cestovnog prijevoza tereta. Cestovni prijevoz tereta temelji se na vrlo širokom radijusu djelovanja koji omogućava prijevoz od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje, omogućuje brzi prijevoz tereta na kratkim i srednjim udaljenostima, te omogućava različite vrste prijevoza jer posjeduje specijalna vozila što cestovni prijevoz tereta čini idealnom poveznicom između proizvodnje i potrošnje.  Vozač kao nezaobilazna karika u današnje vrijeme osim dobre tehnike vožnje, mora poznavati i razumjeti načine pripreme, manipulacije i slaganja tereta, cjelokupnu dokumentaciju kako u domaćem tako i u međunarodnom prijevozu, zakonsku regulativu koja je vrlo često isprepletena kroz nekoliko različitih Zakona uz moguća odstupanja među državama, suvremene komunikacijske tehnologije, suvremena tehnička rješenja na vozilima, te sve izazovnije i opasnije uvjete na prometnicama, odnosno vozač mora poznavati i razumjeti cjelokupan tehnološki proces u prijevozu tereta. Osnovni preduvjet da bi vozač zadovoljio sve izazove suvremenog tehnološkog procesa u prijevozu tereta su kvalitetna tehnika vožnje i zadovoljavajuće vještine u upravljanju teretnim automobilom.  Natjecanje u online okruženju u natjecateljskoj disciplini Vožnja motornog vozila održat će se na slijedeći način:  - na online platformi ZOOM  - članovi školskog organizacijskog povjerenstva dužni su prikupiti pisane suglasnosti za snimanje natjecatelja od strane roditelja te ih dostaviti Prosudbenom povjerenstvu - svaka škola dužna je osigurati tehničke uvjete za provođenje natjecanja u online okruženju (stabilna internetska veza i pristup ZOOM platformi)  - potrebno je odrediti dvije osobe iz školskog organizacijskog povjerenstva koje će biti zadužene za podršku u komunikaciji na ZOOM platformi (može preko mobitela), a te osobe su dužne prije početka samog natjecanja provjeriti dobar kut snimanja odnosno dobru vidljivost natjecatelja iz radnog prostora članovima Prosudbenog povjerenstva (potrebno je provesti snimanje natjecanja iz kabine kamiona i na natjecateljskom prostoru)  - tijek natjecanja potrebno je snimati i u samoj Školi  - tijekom natjecanja pojedinog natjecatelja Prosudbenom povjerenstvu moraju biti vidljivi svi segmenti u izvođenju pojedinih modula kao i sam natjecatelj (ulazak natjecatelja/učenika u kamion, stavljanje vozila u pogon, vožnja, izvođenje modula, završetak modula, mjerenje i utvrđivanje rezultata pojedinog modula)  - svi natjecatelji odnosno škola – prijavljuju se na online sastanak 5 minuta prije zakazanog vremena početka natjecanja (link za prijavu šalje Prosudbeno povjerenstvo) sa natjecateljskog prostora (prometno vježbalište sa postavljenim elementima za natjecanje) - prva aktivnost je pregled mjesta i opreme za natjecanje od strane Prosudbenog povjerenstva. Radna mjesta moraju biti postavljena u skladu s infrastrukturnim popisom i shematskim prikazom - tijekom provedbe natjecanja u kamionu je prisutan samo natjecatelj/učenik, a u prostoru za natjecanje osobe koje snimaju tijek natjecanja  
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- svi sudionici moraju imati uključen mikrofon tijekom natjecanja, a natjecatelju/učeniku je komunikacija dozvoljena samo s članovima Prosudbenog povjerenstva - tijekom natjecanja zabranjena je komunikacija natjecatelja bilo kojeg tipa s osobama izvan kruga Prosudbenog povjerenstva - članovi Prosudbenog povjerenstva zadržavaju pravo postavljanja upita natjecatelju u bilo kojem trenutku natjecanja - u slučaju kršenja propisanih pravila ili neprihvatljivog ponašanja natjecatelja ili osoba iz školskog organizacijskog povjerenstva natjecatelja/učenika je moguće diskvalificirati ili mu se mogu uskratiti bodovi za cijeli modul ili za dio modula, a o čemu odlučuju članovi Prosudbenog povjerenstva  - po završetku natjecateljskog dijela škola je dužna snimljeni materijal pohraniti u mp4 formatu na svoj Google disk i poveznicu poslati članovima Prosudbenog povjerenstva na mail adresu koja će biti unaprijed dogovorena - poveznica se šalje u zadanom vremenu koje će bit definirano vremenikom natjecanja - u vremeniku će biti definirano vrijeme prosudbe u kojem Prosudbeno povjerenstvo ocjenjuje natjecatelje - nakon pauze škole/natjecatelji prijavljuju se u zakazano vrijeme istom poveznicom za objavu prvih rezultata - žalbe se upućuju  elektroničkom poštom Prosudbenom povjerenstvu - rasprava po žalbi ide putem sastanka na istoj poveznici za točno određene sudionike - tablica konačnih rezultata objavljuje se na sastanku (dijeljenje ekrane) - završetak - pozdravna poruka  2.1. Specifična pravila i upute za disciplinu: VOŽNJA MOTORNOG VOZILA  Nije primjenjivo          
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III. Infrastrukturni popis  Svakom natjecatelju treba biti dostupno: • Vozila – jedno teretna vozilo C kategorije.  Vozilo mora udovoljavati minimalnim uvjetima i standardima u skladu s odredbama koje propisuje Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama glede dimenzija i masa, osovinskog opterećenja, uređaja i opreme i uvjeta kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila u prometu, kao i dodatne opreme i uređaja propisanih za vozila kojima se osposobljavaju kandidati za vozače. Vozilo kategorije C s najvećom dopuštenom masom od najmanje 12.000 kg, duljine od najmanje 8 m, širine od najmanje 2,40 m koje može postići brzinu najmanje 80 km/h; opremljeno ABS sustavom kočenja, mjenjačem kojim vozač mora ručno mijenjati brzine te tahografom kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (SL L 370, 31.12.1985.), (dalje u tekstu: Uredba (EEZ) br. 3821/85); prostor za smještaj tereta mora biti zatvoren i najmanje širok i visok kao kabina vozila; vozilo mora biti opterećeno kako bi ukupna masa iznosila najmanje 10 000 kg. Vozilo C kategorije mora imati: - udvojene komande najmanje spojke i radne kočnice - najmanje četiri vozačka zrcala s vanjskih strana prednjeg dijela vozila C kategorije - tahograf za vozila C kategorije - propisanu obaveznu opremu  • iscrtan ili na drugi način označen pikado na kolniku prometnog vježbališta • visak za utvrđivanje položaja vozila i položaja na pikadu  • dostatan broj pločica od drveta (u skladu sa nacrtom i opisom modula) • adekvatno iscrtane ili označene površine na prometnom vježbalištu (u skladu s nacrtima i opisima modula) za izvođenje svih predviđenih modula • stabilnu mobilnu internetsku vezu • smartphone (pametni telefon) ili tablet i računalo za video i zvučnu komunikaciju sa Prosudbenim povjerenstvom te dostatan prostor za pohranu snimljenog tijeka natjecanja natjecatelja iz svoje škole    • nosač smartphone za zvučnu i video komunikaciju sa natjecateljem/učenikom tijekom natjecanja bez upotrebe ruku natjecatelja/učenika          Opis prostora u kojem se učenici natječu:   Natjecanje  u natjecateljskoj disciplini Vožnja motornog vozila provodi se na prometnom vježbalištu ili na nekoj drugoj prilagođenoj prometnoj površini na kojoj se ne odvija promet vozila i koja mora biti opremljena suvremenim kolničkim zastorom.  Za  potrebe provođenja natjecanja u MODUL 1 (PIKADO) koje se sastoji od dvije vožnje – vožnje vozila unaprijed i vožnje vozila unatrag potrebno je osigurati:  Točke na vozilu  - za vožnju unaprijed kredom (ili flomasterom) obilježava se na vozilu najistaknutija točka na prednjem desnom kraju (braniku) vozila  - za vožnju unatrag označava se točka na sredini stražnje strane vozila.  Krug – sastoji se od koncentričnih krugova (razmaci između kružnica po mogućnosti u različitim bojama)  
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Promjer najmanjeg kruga je 20 cm, a svakog slijedećeg je za 20 cm veći. Promjer najvećeg kruga je 120 cm. Ukupan broj krugova je šest.  Od središta kruga, desno i lijevo, a okomito na smjer kretanja vozila naprijed – natrag, postavljaju se dva čunja za orijentaciju, tri metra od središta kruga.  Vožnja  Vožnja započinje s najmanje 20 metara udaljenosti i to najprije vožnjom unaprijed. Vozač vozi bez prekida i zaustavljanja, a staje kad obilježenom točkom na braniku (prednjim desnim krajem vozila) doveze iznad središta kruga. Staje i osigurava vozilo. Nakon što je vozilo osigurano od pokretanja Član školskog organizacijskog povjerenstva postavlja visak i omogućava Prosudbenom povjerenstvu  uvid u ostvareni rezultat natjecatelja/učenika. .  Nakon ocjenjivanja prvog dijela vježbe, vozač vozilo pomiče 20 metara unaprijed, zaustavlja, a potom vožnjom unatrag, koristeći bočna ogledala, prati postavljene čunjeve i sredinom vozila bez zaustavljanja vozi do pikada. Kada procjeni da je što bliže centru kruga zaustavlja vozilo. Nakon što je vozilo osigurano od pokretanja Član školskog organizacijskog povjerenstva postavlja visak i omogućava Prosudbenom povjerenstvu  uvid u ostvareni rezultat natjecatelja/učenika. .   Za  potrebe provođenja natjecanja u MODUL 2 (VOŽNJA IZMEĐU PLOČICA) kojim se utvrđuje preciznost u vožnji.  Cilj je da natjecatelj prođe prednjim desnim kotačem između pločica, a da ne dodirne niti jednu. Vožnja između pločica  Prednjim desnim kotačem vozila treba vrlo precizno voziti u blagome luku između osam parova postavljenih pločica.  Ukupno je 16 pločica.  Razmak od pločice do pločice u luku je 60 cm.  Bočni razmak između dva reda pločica je 10 centimetara širi od prednje gume vozila.  Pločice su od drveta.  Promjer pločice je 15 cm, visina pločice 2,5 do 3,0 centimetra.  Radi lakšeg uočavanja pločice su crvene ili žute. Pločice se postavljaju na točno obilježeno mjesto na podlozi    
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IV. Opis opreme nužne za provedbu natjecanja online  Za potrebe provedbe natjecanja u online okruženju potrebno je osigurati slijedeću opremu:  - minimalno jedno prijenosno računalo - tri kamere (na mobitelu) koje će imati mogućnost snimanja natjecatelja/učenika u kabini kamiona tijekom izvođenja vježbi te dvije vanjske kamere koje je Prosudbenom povjerenstvu omogućiti uvid na prednju istražnju stranu vozila tijekom izvođenja vježbi  - online platformu ZOOM na mobitelima i prijenosnom računalu koje osigurava praćenje provođenja natjecanja  - stabilnu internetsku vezu i pristup ZOOM platformi - Radna mjesta moraju biti postavljena u skladu s infrastrukturnim popisom i shematskim prikazom te moraju       Modul 1 (Pikado) – vožnja naprijed     Modul 1 (Pikado) – vožnja unatrag   KAMERA BR. 1 KAMERA BR. 2 KAMERA BR. 3 KAMERA BR. 1 KAMERA BR. 2 KAMERA BR. 3 
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                  Modul 2 -Vožnja između pločica    KAMERA BR. 1 KAMERA BR. 2 KAMERA BR. 3 


