NATJECANJE UČENIKA/CA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE IZ
OBRAZOVNOGA SEKTORA GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIOVIZUALNE
TEHNOLOGIJE
za zanimanja: grafički tehničar, grafički tehničar pripreme, grafički tehničar tiska,
grafički tehničar dorade, tehnički urednik, grafički urednik - dizajner, medijski
tehničar, web dizajner, grafičar pripreme, grafičar tiska, grafičar dorade i fotograf.
ORGANIZATOR
Natjecanje učenika/ca organiziraju i provode Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija
za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Državno povjerenstvo natjecanja i Prirodoslovna i
grafička škola Rijeka.
Sjedište i adresa Državnog povjerenstva:
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
51 000 Rijeka, Vukovarska 58
Predsjednica Državnoga povjerenstva:
Senija Zelić-Pavelić, dipl. psiholog, ravnateljica
Kontakti:
telefon: 051/ 675 740, telefaks: 051/675 740, e-mail: drzavno@pgsri.hr
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
10 000 Zagreb, Radnička cesta 37b
Tajnica Državnoga povjerenstva:
Tamara Hudolin, prof., viša stručna savjetnica
Kontakti:
telefon: 01/ 6274 651, telefaks: 01/ 6274 626, e-mail: tamara.hudolin@asoo.hr

VREMENIK
Školska razina: 26. i 27. siječnja 2012., prijave za natjecanje putem sustava VETIS-a od 16. do 19.
siječnja 2012. godine.
Državna razina: 26. i 27. travnja 2012. u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka.
ZADAĆE NATJECANJA
 Promicanje zanimanja grafičke struke.
 Unapređivanje i usavršavanje znanja i vještina u Obrazovnom sektoru grafička tehnologija i
audiovizualne tehnologije.
 Poticanje i iskazivanje kreativnosti učenika/ca i nastavnika/ca.
 Afirmacija darovitih učenika/ca.
 Razmjena iskustava, stjecanje novih spoznaja i stručno usavršavanje nastavnika/ca.
 Uspostavljanje partnerskih odnosa s gospodarstvom i visokim obrazovanjem.
PODRUČJA, RAZINE I SUDIONICI NATJECANJA
Područja natjecanja:
 grafička tehnologija,
 grafički dizajn,
 multimedija.
Smotra radova fotografije.
Razine natjecanja:
 školska razina,
 državna razina.
Sudionici natjecanja
Sudionici natjecanja su učenici/ce srednjih škola Republike Hrvatske koje obrazuju učenike/ce za
zanimanja u Obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije.
Operativni plan i program natjecanja te kriterije za prijavu i sudjelovanje učenika/ca na natjecanju
donosi Državno povjerenstvo (čl. 7. st. 10. Uputa za provedbu smotri radova i natjecanja učenika i
učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama).
Svim sudionicima natjecanja želimo uspješno sudjelovanje na natjecanju!
Državno povjerenstvo natjecanja
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