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Novi model

U skladu modernim trendovima „skills“ pokreta 
kojim se pod tim nazivom promiče strukovno 
obrazovanje, razvoj karijere, važnost vještina, 
međunarodna suradnja te natjecanja mladih.

Zašto WorldSkills?

Novi model državnih natjecanja učenika 
strukovnih škola provodi se pod imenom –
WorldSkills Croatia

Novi naziv

Osigurava vidljivost hrvatskih natjecanja učenika 
strukovnih škola na međunarodnoj razini.

Međunarodna prepoznatljivost







Škole domaćini



• Veliko događanje

• Otvoreno za posjetitelje 

(učenici, roditelji, …), 

poslodavce i medije 



Natjecanje, demonstracija vještina i izvrsnosti u SOO



• Isprobaj svoju 

vještinu

• Promocija SOO

• Profesionalno 

usmjeravanje u 

suradnji s HZZ-

om



Popratna 
događanja

Predavanja Radionice

Umrežavanje



• Logistički 

iznimno 

zahtjevno 

događanje

27 autobusa i 7 
linija 17 hotela

57 autobusa OŠ



• Suradnja s poslodavcima > put u održivost!



• Medijski dobro 

popraćeno 

događanje

• > 50 medijskih 

objava



Način organizacije, mjesto održavanja, 
oprema natjecanja i ostalo dali su jedno 
sasvim novo svjetlo na broj i raznolikost 
zanimanja. Siguran sam da je ovaj 
poduhvat ostavio odličan dojam na sve 
sudionike, posjetitelje te buduće učenike 
koji su mogli doslovce „opipati“ duh 
strukovnog obrazovanja i zanimanja. Kao 
član jednog od prosudbenih 
povjerenstava samo mogu potvrditi koliko 
je veličina i ozbiljnost natjecanja dojmila 
natjecatelje. 

TOKIĆ EDUKACIJSKI CENTAR, Zlatan 
Damjanović:

Iskustva





Pogled u budućnost



NOVI MODEL

SWOT analiza 

Istraživanje

Važnost i uloga natjecanja 

Međunarodna natjecanja

Primjeri dobre prakse u 

drugim zemljama

Novi model natjecanja

Popis disciplina

TEHNIČKI OPIS

Specifikacija standarda

Pravila i kriteriji 

vrjednovanja (prosudbom 

i mjerenjem)

Pravila bodovanja

Procedura vrjednovanja

Model zadatka

Materijali i oprema

…

MODEL ZADATKA

>Vrednovanje discipline

>u svrhu priprema 

Opis modela i zadaća

Upute natjecateljima

Popis i razrada modula

Materijali, oprema i alati 

Tablica ocjenjivanja

2 x 30%





X. 2019.

Pretprijave i dogovori

Prikupljanje interesa 
škola

Dogovor s osnivačima 
o domaćinima 
međužupanijskih 
natjecanja

XI. 2019.

Pozivi i odabir  
Prosudbenih 
povjerenstva i radnih 
skupina

Javni pozivi

XII. 2019.

Škole domaćini

Poziv i odabir škola 
domaćina za Državno 
natjecanje učenika 
strukovnih škola -
WSC 2020

I. 2020.

Provedba školskih 
natjecanja sukladno 
Pravilima i uputama 
za organizaciju i 
provedbu natjecanja 
učenika strukovnih 
škola u šk. god. 
2019./2020.

Školska natjecanja

III. 2020.

Međužupanijska 
natjecanja

Provedba 
međužupanijskih 
natjecanja 

V. 2020.

Državno natjecanje 
učenika strukovnih 
škola - WSC 2020.
Zagreb, 
12. – 14.  svibnja 
2020.

WorldSkills Croatia 
2020.

Hodogram



Podrška pripremi i 
provedbi 
natjecanja 
učenika 
strukovnih škola

A

Iskaz interesa i 
prijava na 
natjecanja svih 
sudionika.
Ispis potvrda
Komunikacija

B 

Integracija CIS-a –
informacijskog sustava 
za unos rezultata 
vrjednovanja te 
kreiranje rang ljestvica

C 

WSC SINAS
Središnji 

Informacijski 

NAtjecateljski

Sustav



Kvaliteta i široka suradnja





Pratite nas

www.worldskillscroatia.hr

@worldskillscroatia



Adresa: Amruševa 4, 10 000 Zagreb, HR
Telefon: +385 1 62 74 606
Fax: +385 1 62 74 666
E-mail: ured@asoo.hr 
www.asoo.hr

Hvala na pažnji.


