Državno natjecanje učenika strukovnih škola
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Agencija je razvila novi
informacijski sustav za
organizaciju i provedbu
državnih natjecanja WorldSkills Croatia Središnji
Informacijski NAtjecateljski
Sustav (WSC SINAS).

Početkom veljače 2021. objavit će se
Pravila te Vremenik natjecanja i
smotri učenika strukovnih škola za
šk. godinu 2020./2021.
Pravila i vremenik će se
prilagođavati epidemiološkoj
situaciji.

Nakon dva kruga Javnog poziva
Agencija je imenovala
Prosudbena povjerenstva za 44
discipline te je za njih 22. siječnja
održan online sastanak čime je i
započeo njihov rad.

DRŽAVNO NATJECANJE
UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA WORLDSKILLS CROATIA 2021.

11. - 13. svibnja 2021., Zagreb

WSC SINAS
informacijski sustav

Agencija je razvila novi
informacijski sustav za
organizaciju i provedbu državnih
natjecanja - WorldSkills Croatia
Središnji Informacijski
NAtjecateljski Sustav (WSC
SINAS).

WORLDSKILLS CROATIA 2021.
Kako? Kada? Gdje?
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih razradila je
modele provedbe natjecanja učenika strukovnih škole s ciljem i željom da
se ista održe u školskoj godini 2020./21., uzimajući u obzir epidemiološku
situaciju. Posebnost novog modela natjecanja učenika u strukovnih škola
uvedenog 2019. godine, za razliku od natjecanja u općem obrazovanju, što
je naglasak na praktičnim vještinama i demonstraciji tih vještina od strane
učenika. Ovakav aspekt provedbe natjecanja značajno je otežan u
uvjetima izazivanih epidemijom.
Plan Agencije na početku školske godine bio je da se natjecanja pomaknu
što je kasnije moguće kako bi se izbjegli zimski mjeseci kad se očekivalo
pogoršanje epidemiološke situacije. Međutim, s obzirom na nove
okolnosti i činjenicu da su srednje škole upućene da nastavu organiziraju
online, morali smo dodatno pomaknuti rokove te je trenutni plan da se:
školska natjecanja održe krajem ožujka
izlučna natjecanja sredinom travnja (prvenstveno online)
državno natjecanje 11. - 13. svibnja 2021.
Pratit ćemo epidemiološku situaciju i pravovremeno vršiti prilagodbe.
Agencija planira organizirati zajedničko natjecanje u svim disciplinama u
jednome sajamskom prostoru u svibnju 2021. u Zagrebu, kroz jedan od
sljedeća 3 modela:
Model A – organizacija 3-dnevnog događanja na jednom mjestu uz
sudjelovanje svih sudionika te uz ili bez prisustva posjetitelja te uz
pridržavanja epidemioloških mjera usuglašenih s HZJZ-om.
Model B - organizacija događanja na jednom mjestu u skraćenom
trajanju, uz sudjelovanje svih sudionika u 3 skupine (svaka po 1 dan)
te uz ili bez prisustva posjetitelja te uz pridržavanja epidemioloških
mjera usuglašenih s HZJZ-om.
Model C - organizacija događanja na jednom mjestu u skraćenom
trajanju za dio sudionika u 3 skupine (svaka po 1 dan) te dio u online
okruženju, uz ili bez prisustva posjetitelja te uz pridržavanja
epidemioloških mjera usuglašenih s HZJZ-om.
Očekujemo da ćemo u zajedničkoj suradnji Agencije, škola te partnera
(već ih je desetak izrazilo spremnost podržati natjecanje) uspjeti
organizirati natjecanje u ovim izazovnim vremenima.
www.asoo.hr | www.worldskillscroatia.hr

Kroz sustav će se ubuduće
provoditi sve faze natjecanja
(iskaz interesa, prijava za učenika
i mentora za natjecanja, administracija škola domaćina, preuzimanje zadataka za izlučna
natjecanja, objava rezultata, ispis
potvrda, itd.)
Agencija će zatražiti od svih
škola imenovanje školskog
administratora koji će pristupati
sustavu.
Za sve
administratore
bit će izrađen
kratki film s
uputama o
korištenju WSC
SINAS sustava.

PRAVILA I
VREMENIK
Početkom veljače Agencija će
objaviti Pravila za natjecanja i
Pravila za smotre.
Pravila i Vremenik bit će ažurirani i
prilagođavani trenutnoj
epidemiološkoj situaciji te su
moguća pomicanja i prilagodbe.

