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 КОНКУРС 2017/18. ГОДИНА 
 

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У 
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ 

АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ 
- КОНКУРС ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ: 
„START UP“ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Tехничка школа 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  Зајечар Школска управа: Зајечар 
Сајт школе: www.tsz.edu.rs 
Контакт особа: Саша Николић Телефон школе: 019443056 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Социјалне вештине  
Трајање активности Вишедневно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења истог разреда 

Носилац активности 1-2 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

 Родитељи 
 Институције образовања 
 Институције културе 
 Здравствене институције 
 Невладине организације 
 Општина/град 
 Фирме/предузећа 
 Нешто друго: Привредна комора Зајечар,РАРИС 

Циљ 
Активности 

 Подстицање интелектуалног развоја (стваралачко и критичко мишљење, целоживотно учење и сл..) 
 Подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне активности, солидарност, толеранција и сл.) 
 Подстицање емоционалног развоја 
 Подстицање социјалног развоја (сарадња, ненасилно понашање и сл.) 
 Подстицање одговорног односа према здрављу и физичкој активности 
 Подстицање одговорног односа према животној средини и одрживом развоју 
 Развој социјалних вештина (комуникација, доношење одлука и сл.) 
 Поштовање дечјих и људских права, равноправности... 
 Развој свести о значају одрживог развоја, очувања животне средине, еколошке етике и заштите 

животиња 
 Подршка личном и националном идентитету 
 Поштовање и неговање традиције и културе српског народа и националних мањина 
 Подршка интеркултуралности и мултикултуралности 
 Упознавање са могућностима наставка школовања, са светом рада и предузетништвом 
 Нешто друго:       
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Активност је у 
форми 

 Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...) 
 Излет, екскурзија, посета... 
 Такмичење, квизови... 
 Фестивал 
 Хуманитарна акција 
 Клуб 
 Секција 
 Радионица 
 Трибина 
 Сајам, вашар, продајна изложба 
 Спортска манифестација 
 Истраживање 
 Практична активност (сађење биљака, фарбање ограде...) 
 Нешто друго:       

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Ученици се деле у 6 група по 4 ученика. Користећи знања стечена на часовима предузетништва 
записују на стикерима идеје за покретање бизниса (домаћи задатак са претходног часа био је да 
расмисле шта је то што би била добра пословна идеја).Ученици су испитивали тржиште и видели своје 
јаке стране у односу на понуду која постоји на тржишту.Након дискусије  се одлучују за једну идеју 
консултујући се са наставницима и записују је на флип чарту. Такоће, одрећују и назив фирме. Добро 
донета одлука донеће им и успех и само представљање послодавцима ће ићи у смеру професионалног 
оснаживања и развоја.  
Након одређивања назива фирме и делатности којом ће се бавити ученици своју идеју представљају 
путем Power Point презентација и коначно то раде на енглеском језику на јавном часу.Употреба 
енглеског језика пред многобројном публиком уједно је и најтежи део. Ово искуство биће им изузетно 
корисно када буду напустили сигурно окружење у школи и охрабрити их за слободну употребу 
стечених знања ван школе.Сигурно је немерљив и драгоцен допринос самог наставника због стечених 
вештина ученика.Процењене су три компетенције: дигитална компетенција,комуникативна 
компетенција и предузимљивост и оријентација ка предузетништву.  
Начин праћења активности 

Праћење реализације ових активности остварено је Power Point презентацијама, фотографијама 

Показатељи ефекта активности 

Показатељи успешности пројекта је свакако заинтересованост ученика да изнесу своју пословну идеју 
и да кроз иновације буду покретачи бољих решења. Коначан резултат за сопствену добробит и 
добробит самог друштва .Такође, пројекат  је допринео и бољој презентацији школе, како у самом 
граду, тако и шире. 
Остале напомене 

      

Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

http://test.tsz.edu.rs/index.php/vesti?start=33 
 


