
Sudjelovanjem na ovom  
natjecanju i smotri, učenici 
razvijaju osnovne kompetencije 
nužne za budući  
uspjeh - osposobljavaju se za  
prepoznavanje i korištenje 
tehničkih tvorevina životnog 
okruženja te izgrađuju 
poduzetnički i stvaralački  
način mišljenja, što  
podrazumijeva kreativnost, 
inovativnost, sposobnost  
razumnog preuzimanja rizika i 
sposobnost planiranja,  
organiziranja te vođenja  
projekata. Razvijanje ovakvih  
kompetencija zasigurno ima 
vrlo važnu ulogu u pripremi 
učenika za njihovo daljnje 
školovanje te pomaže  
njihovoj budućoj konkurentnosti 
na globalnom tržištu rada. 
Visoka razina praktične 

primjene znanja, koju učenici 
pokazuju na ovom natjecanju i 
smotri, neizmjerno je  
važna i nezamjenjiva  
stavka suvremenog  
obrazovanja - kako pojedinca, 
tako i društva u cjelini. Upravo 
zato Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta te  
Agencija za odgoj i  
obrazovanje intenzivno rade na 
stvaranju odgojno-obrazovnog  
sustava koji će svakoj osobi 
omogućiti stjecanje znanja, 
vještina i stavova potrebnih za 
uspješan život u suvremenom 
društvu. Takav sustav promiče 
odgoj i obrazovanje koji  
aktivno potiču cjelovit  
individualni razvoj  
svakog djeteta i mlade osobe, 
naglašava društvenu jednakost 
i demokratske vrijednosti te 
snažno pridonose društvenom i 
gospodarskom razvitku zemlje.

Tehnološke će promjene 
nastaviti mijenjati svijet na 
načine koje danas ne možemo 
dokučiti, a mnogi izazovi  
zahtijevat će korjenite  
prilagodbe gospodarstva i 
društva. U tom sve složenijem 
svijetu važno je da svaki učenik 
u sustavu odgoja i obrazovanja 
stekne navike učenja  
i stjecanja novih vještina da 
bi se cijeloga života mogli 
prilagođavati novim izazovima. 
A upravo se to uči na  
natjecanjima poput ovog na  
kojemu su okupljeni najbolji 
mladi tehničari i poduzetnici iz  
cijele Hrvatske.
Plasman na državno  

natjecanje za svakog je 
učenika izniman uspjeh i 
stoga upućujem iskrene 
čestitke svima onima koji su 
došli do državne razine natje-
canja. Također, želim iskazati 
posebnu zahvalnost mentori-
cama i mentorima učenika koji 
su nesebičnim zalaganjem i 
učiteljskim entuzijazmom te 
svojom stručnom pomoći  
pridonijeli ovom značajnom 
uspjehu svojih učenika. 
Isto tako, zahvaljujem svima 

koji su sudjelovali u organizaciji  
natjecanja te su svojim  
vrijednim radom osigurali da 
natjecanje na svim razinama 
bude uspješno provedeno, a 
posebnu zahvalu upućujem 
Hrvatskoj zajednici  
tehničke kulture.
Svim sudionicima želim puno 

uspjeha, a najboljima unaprijed 
upućujem čestitke na  
postignutim rezultatima.
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Tehnološke će promjene 
nastaviti mijenjati svijet 
na načine koje danas 
ne možemo dokučiti, a 
mnogi izazovi zahtijevat 
će korjenite prilagodbe 
gospodarstva i društva. 

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,  
u suradnji sa strukovnim udrugama, organiziraju natjecanja i smotre učenika  
osnovnih i srednjih škola. Tijekom jedne školske godine održi se 31  
natjecanje i smotra, a Natjecanje mladih tehničara i smotra mladih  
poduzetnika zauzimaju jako važno mjesto u sustavu natjecanja i smotri.


