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Koordinirane aktivnosti sa stožerom

158-200-1000

Uvjeti

Uz adekvatne materijale i priručnike, uključujući FM 101-5, te informacije dok djelujemo kao stožerni
časnik ILI stariji dočasnik na razini bojne do korpusa za vrijeme taktičkih operacija .

Standardi

Određivanje pravilnih  članova stožera te /ili  sekcija kojima su dane informacije koje trebaju biti prenjete
do/ili  koordinirane sa, u suglasju sa FM 101-5.

Vodić obučavanja i ocjenjivanja

Koraci izvođenja

1. Komunicirajte i razumijte uloge  stožera, osnovne modele strukture stožera te modele (G) I (S).

a. Opišite ulogu stožera.

b. Opišite osnovni model strukture stožera.

c. Opišite ulogu zapovjednika stožera I operativnog/izvršnog časnika

d. Opišite uloge koordinacijskih, specijalnih, I personalnih stožera.

e.   Opišite uloge (G) i (S) modela stožera.

2.    Komunicirajte i shvatite osnovne taktičke zadaće te odgovornosti stožernih časnika. 

a. Opišite zajedničke odgovornosti

b. Opišite zajedničke dužnosti. 

3.    Komunicirajte i shvatite specifične taktičke dužnosti I odgovornosti  kordinacijskih, specijalnih I
personalnih stožernih časnika

a. Opišite specifične taktičke dužnosti i odgovornosti koordinacije stožernih časnika.

b. Opišite specifične taktičke dužnosti i odgovornosti specijalnih stožernih časnika.

c. Opišite specifične taktičke dužnosti i odgovornosti personalnih stožernih časnika

Vodić ocjene izvođenja

Priprema ocjenjivanja

Priprema: Omogučite vojniku nabrojene priručnike.  Pripremite situaciju koja zahtjeva od vojnka da
reagira u suglasju sa standardima zadaće, do sljedećih mjera izvođenja. Ovo može biti prezentirano
usmenim ili pismenim putem.
Izvješćivanje vojnika: Recite vojniku da će biti ocjenjen na njegovoj sposobnosti da opiše zajedničke
dužnosti i odgovornosti koordinacijskog, specijalnog i personalnog stožernog časnika te odgovornosti
taktičkog stožernog časnika. Dodatno od njega će se zahtjevati da komunicira i shvati ulogu stožera,
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osnovni model strukture stožera te (G) / (S) stožerne modele. Recite vojniku da će se od njega zahtjevati
da točno odgovori na najmanje 80 % mjera izvođenja da bi zadovoljio sa PROLAZI glede ove zadaće.

Mjere izvođenja:                      Rezultati:

1. Opišite ulogu stožera, osnovni model strukture stožera,
te (G) / (S) stožerne modele.

a.     Opišite ulogu stožera.                                                                                           P          NP
 
b.     Opišite osnovni model strukture stožera.                                                        P NP

c.     Opišite ulogu zapovjednika stožera i zam. zapovjednika.                                       P NP

d.     Opišite ulogu  koordinacijskog, specijalnog te personalnog stožera.                     P NP

e.     Opišite uloge (G) / (S) stožernih modela. P NP

2.    Opišite zajedničke taktičke zadaće i odgovornosti stožernih časnika. 

a. Opišite zajedničke odgovornosti.                                                     P NP

b. Opišite zajedničke dužnosti.              P NP

3.    Opišite specifične taktičke dužnosti i odgovornosti koordinacijskog,
specijalnog i personalnog stožernog časnika.

a. Opišite specifične taktičke dužnosti i odgovornosti koordinacijskog            P NP
stožernog časnika.

b. Opišite specifične taktičke dužnosti i odgovornosti specijalnog                      P NP
stožernog časnika.

      c. Opišite specifične taktičke dužnosti i odgovornosti personalnog P NP
stožernog časnika.

Smjernice ocjenjivanja

Ocijenite  sa PROLAZI ukoliko 80 % ili više zadovoljava mjere izvođenja te NE PROLAZI ukoliko je manje
od 80 % mjera izvođenja zadovoljeno.  Ukoliko je vojnik ocjenjen sa NE PROLAZI na mjerama izvođenja,
pokažite ili recite vojniku što je bilo krivo te kako ispraviti.

Upute

FM 101-5
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