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Potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja 
60. natjecanju mladih tehničara

Poštovani sudionici i organizatori 
ovogodišnjega jubilarnog natjecanja 
mladih tehničara Republike Hrvatske!

Natjecanje u području tehničke kultu-
re je odlična prilika za promoviranje 
znanja i vještina učenika, ali i dodatni 
poticaj za razvoj njihove kreativnosti i 
daljnji rad stoga Ministarstvo znanosti 
i obrazovanja svake godine daje sve-
srdnu potporu ovome natjecanju.

Ove godine uključeno je 6.783 učeni-
ka osnovnih škola iz cijele Hrvatske, 
što predstavlja odličan obuhvat i 
pokazuje dobru organizaciju ovoga 
interdisciplinarnog natjecanja.

Stjecanje znanja i vještina iz područ-
ja tehničke kulture vrlo je važno za 
sve naše učenike, a osobito one koji 
će upisati neku od strukovnih škola. 
Poznato je da strukovne škole upisuje 
oko 70% naših učenika, a mnoge škole 
prema Pravilniku o elementima i kri-
terijima za izbor kandidata za upis u I. 
razred srednje škole dodatno boduju 
predmet Tehničke kulture. Dakle, ovo 
natjecanje je i prilika da si učenici 
osiguraju bolje startne pozicije u kva-
litetnim strukovnim školama.

Kao što ste informirani, Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja poduzima 
značajne napore da reformira naš 
odgojno-obrazovni sustav i usmjeri ga 
k svladavanju primjenjivog znanja i 
vještina u svim predmetima, a pod-
ručje tehničke kulture za to pruža niz 
odličnih mogućnosti.

Kurikulum Tehničke kulture za osnov-
nu školu rađen je vrlo pažljivo te je i 

od međunarodnih recenzenata, kon-
kretno iz Finske, ocijenjen vrlo pozitiv-
no, kao moderan i multidisciplinaran. 
Navedeno je kako je njegova struktura 
dobra, cjelovita i profesionalna te da 
zahtijeva dobro osposobljene na-
stavnike koji će podupirati učenike u 
usvajanju znanja i vještina. Pozitivno 
je ocijenjeno poticanje da učenici uz 
pomoć učitelja stvaraju svoje projekte 
od ideje, planiranja potrebnih resursa, 
izrade tehničke tvorevine i u konačnici 
primjene izrađene tehničke tvorevine.

To su naši planovi za budućnost, ali 
već sada ovo Državno natjecanje 
mladih tehničara koje obuhvaća 
natjecanja iz područja maketarstva 
i modelarstva, graditeljstva, obrade 
materijala, strojarskih konstrukcija, 
elektrotehnike, elektronike, robotike, 
automatike, fotografije, modelarstva 
uporabnih tehničkih tvorevina, radi-
okomunikacija te robotskoga spaša-
vanja žrtve predstavlja vrlo poželjnu 
nadopunu onoga što učenici dobivaju 
u obrazovnome sustavu.

Dragi učenici, svi vi koji ste se kva-
lificirali na ovo državno natjecanje 
sigurno možete biti budući inženjeri 
i značajno pridonijeti gospodarsko-
me napretku drage nam Hrvatske. 
Potvrđuje to vaša izvrsna motivacija 
i iznadprosječni trud koji ste uložili i 
ulažete u svim fazama ovoga natje-
canja.

Pozdravljam stoga sav trud koji ulaže 
Agencija za odgoj i obrazovanje, 
Hrvatska zajednica tehničke kulture 
te nezamjenjivi i vrijedni mentori 

učenika. Vjerujem da ćete ovo držav-
no natjecanje provesti odgovorno i 
stručno te omogućiti učenicima da što 
bolje prezentiraju svoj dosadašnji trud 
i rad te im dati potporu u razvijanju 
maksimuma njihovih potencijala.

Svim natjecateljima želim puno sreće 
i ostvarivanje dobrih rezultata te 
stjecanje novoga znanja i iskustava uz 
ugodno druženje u lijepome Poreču.
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