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Pozdravne riječi

Potpora Ministarstva znanosti 
i obrazovanja 59. natjecanju 
mladih tehničara Republike 
Hrvatske

Obuhvaćajući primjenu znanja 
i vještina u dvanaest područ-
ja tehničke kulture, svojom 
raznolikošću i bogatim sadrža-
jem natjecanje je dragocjena 
nadopuna znanju koje učenici 
dobivaju u odgojno-obrazov-
nom sustavu.

Poštovani sudionici i organizatori 
ovogodišnjega natjecanja mladih 
tehničara Republike Hrvatske!

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
nastoji različitim programima poti-
cati izvrsnost na mnogim razinama. 
Natjecanja iz tehničke kulture u 
svojemu djelokrugu znatno prido-
nose tome cilju, potičući na oso-
bit način izvrsnost i stvaralaštvo 
učenika, mladih tehničara. Time 
promiču cjelokupni razvoj odgoj-
no-obrazovnoga sustava i društva u 
cjelini. Stoga Ministarstvo organiza-
cijski i financijski podupire održa-
vanje ovogodišnjega 59. natjecanja 
mladih tehničara koje provodi 
Agencija za odgoj i obrazovanje u 
suradnji s Hrvatskom zajednicom 
tehničke kulture.

Okupljajući 7.171 učenika osnovnih 
škola iz cijele Hrvatske, natjecanje 
je ove godine dosegnulo zavid-
nu razinu i opseg. Takva značajna 
manifestacija zacijelo nudi osobitu 
prigodu za promidžbu znanja i vje-
ština učenika. Ali ona jednako tako 
pruža i dodatni poticaj za razvoj 
njihova stvaralaštva i mogućnost 
daljnjega tehničkog usavršavanja.

Tijekom 59 godina svojega posto-
janja ovo je vrijedno natjecanje 
usmjerilo mnogobrojne mlade ljude 

prema inženjerskim zanimanjima. 
Mnogi od njih tako su postali nosi-
telji tehnološkoga razvoja zemlje. 
Za uravnotežen i održiv razvoj našoj 
je zemlji prijeko potrebno otvaranje 
novih industrijskih postrojenja. Gos-
podarstvo ne treba učiniti ovisnim 
o jednoj grani ili suženom opsegu 
djelatnosti koje su podložne čim-
benicima na koje često nije moguće 
utjecati.

Reforma naobrazbe kojoj težimo 
želi naš odgojno-obrazovni sustav 
učinili poticajnijim i više ga usmje-
riti k svladavanju primjenjivoga 
znanja i vještina u svim predmeti-
ma koje učenici uče u školi s ciljem 
njihova osobnoga rasta i razvoja. 
Obuhvaćajući primjenu znanja i vje-
ština u dvanaest područja tehničke 
kulture, svojom raznolikošću i boga-
tim sadržajem natjecanje je drago-
cjena nadopuna znanju koje učenici 
dobivaju u odgojno-obrazovnom 
sustavu. Natjecanjima iz područja 
maketarstva i modelarstva, gradi-
teljstva, obrade materijala, strojar-
skih konstrukcija, elektrotehnike, 
elektronike, robotike, automatike, 
fotografije, modelarstva uporabnih 
tehničkih tvorevina, orijentacije i 
komunikacije te robotskoga spa-
šavanje žrtve, stječe se raznovrsno 
specifično znanje i neprocjenjivo 

praktično iskustvo. Nadamo se da 
se i među ovogodišnjim natjeca-
teljima kriju budući znanstvenici 
i inovatori koji će svojim radom i 
pronalascima značajno pridonije-
ti društvenome i gospodarskome 
razvoju Lijepe Naše.

U tom duhu pozdravljam napo-
re koje ulažu Agencija za odgoj i 
obrazovanje, Hrvatska zajednica 
tehničke kulture i vrijedni mentori 
učenika. Uvjeren sam i očekujem da 
će ovo državno natjecanje stručno 
i odgovorno provesti na dobrobit 
svih sudionika. Natjecateljima želim 
ostvarivanje zapaženih rezultata i 
puno uspjeha, stjecanje novog zna-
nja i iskustava te trenutke ugodno-
ga druženja u Primoštenu.
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