57. natjecanje mladih tehničara i 3. smotra mladih poduzetnika
57

Primjenom znanja
do uspjeha
Poštovani sudionici i organizatori
ovogodišnjeg 57. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske i
3. smotre mladih poduzetnika,
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i sporta i ove godine daje svesrdnu
potporu natjecanju osnovnoškolaca, mladih tehničara, koje okuplja
više od sedam tisuća učenika u
predstavljanju primjene znanja i
vještina kroz dvanaest područja
tehničke kulture, od maketarstva i
modelarstva do robotike, orijentacije i komunikacije.
Natjecanje mladih tehničara, s
tradicijom dugom 57 godina, interdisciplinarnim pristupom kontinuirano razvija i potiče kreativnost učenika u području tehnike,
pridonoseći njihovoj afirmaciji kao
i afirmaciji struke koja je danas,
nažalost, u Hrvatskoj deficitarna.
Rezultati njegovanja tehničke
kulture vide se u osnaživanju sadržajne vertikale tehničkog znanja
koje se iz osnovnih škola prenosi
u srednje strukovne škole. Kroz
ovakve aktivnosti moguće je rano
otkriti sklonosti učenika i pomo-
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Svjetski znanstvenik i inovator Nikola Tesla potekao
je s naših prostora i bio je
jedinstven, no moguće je
da se među natjecateljima
mladih tehničara također
nalazi genij koji će raditi na
velikim idejama i pronalascima. Naša je zadaća pružiti
takvim pojedincima potporu
u razvijanju maksimuma
njihovih potencijala.
ći im u njihovoj profesionalnoj
orijentaciji prema inženjerskim
smjerovima. Konačno, praktična
primjena znanja i rad s materijalom koji se odupire pridonosi
razvoju pojedinaca koji su temelj
gospodarskog razvitka. Poduzetnička znanja koja se promoviraju u
sklopu 3. smotre mladih poduzetnika trebala bi pridonijeti njihovoj
samostalnosti.
Mjerljiv pokazatelj uspješnosti
naših učenika su ostvareni rezultati na svjetskoj razini. Podsjetimo
se da su hrvatski učenici 2013.

godine postali svjetski prvaci na
natjecanju RoboCup u kategoriji Rescue A Primary (Robotsko
spašavanje žrtve) koji su nakon 12
godina pobijedili japansku ekipu,
što nisu uspjele ni SAD, ni Kina
niti Njemačka, zemlje koje su se
borile za srebro i broncu.
Svjetski znanstvenik i inovator
Nikola Tesla potekao je s naših
prostora i bio je jedinstven, no moguće je da se među natjecateljima
mladih tehničara također nalazi genij koji će raditi na velikim
idejama i pronalascima. Naša je
zadaća pružiti takvim pojedincima
potporu u razvijanju maksimuma
njihovih potencijala.
Čestitam svim učenicima koji su
svojim zalaganjem i kreativnošću
dobili priliku sudjelovati na 57.
natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske i 3. smotri mladih
poduzetnika, a posebno čestitam i
svim mentorima koji su ih pripremali svojim vodstvom.
prof. dr. sc. Vedran Mornar
ministar, Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta

