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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: 
УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: „Драгачево” 
Врста установе: Средња стручна школа 

Место установе: Издвојено одељење у 
Лучанима Школска управа:Чачак 

Сајт школе: http://skoladragacevo.edu.rs 
Контакт особа:Ангелина Јовашевић Телефон школе:032/817-531 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Свет рада 
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих 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:       

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 

Активности у оквиру пословања Компаније осмишљене су као реализација идеје ученичког 
предузетништва, кроз увођење нових метода практичног учења. Оно се огледа у развијању осећаја за 
посао, препознавању и детектовању предузетничке околине, унапређењу процеса учења, практичном 
стицању знања и вештина, и искуства кроз реално пословање предузећа, успостављање сарадње међу 
школама и фирмама. Кораци у реализацији су: одлука о оснивању Компаније (пословна идеја, мотив, 
мисија и визија), израда бизнис плана, уз разрађену калкулацију цена, амбалаже, израде природних и 
еколошких производа, детаљно осмишљен план продаје, који подразумева испитивање тржишта 
(потреба, навика, увођење иновација), маркетинг (како доћи до купаца, информација − као кључни 
вид упознавања уже и шире јавности са квалитетом производа и услугом). А захављујући претходним 
корацима стиже се до сигурнијег и крајњег пласмана производа, са акцентом да једино задовољан 
купац је сигуран купац.  
Начин праћења активности 

Рад Компаније се реализује у оквиру секције као и кроз часове вежби из стручних предмета, чији 
наставни план и програм подразумева примену стечених знања и вештина (кроз све четири године 
школовања ученика у занимању хемијско-технолошког техничара, на часовима хемије и технологије). 
На секцији се стечена знања у току практичног рада допуњује пословним примерима из праксе, а 
ученицима се, у сарадњи са другим колегама, приближава област маркетинга и предузетништва 
имајући у виду да су та знања неопходна за успешно пословање. Део активности на секцији, такође уз 
ангажовање стручних сарадника − колега , везан је и за упознавање са формама и техникама јавног 
наступа које су веома битне за успешно пословање, креирање бренда и медијску препознатљивост. 
Показатељи ефекта активности 

Увођење нових метода у практично учење; развој осећаја за предузетништво; развој креативног и 
тимског рада; стицање знања, вештина и искуства кроз стварно пословање предузећа; стицање знања 
и вештина и ван редовног наставног плана и програма конкретног образовног профила; развој личних 
особина. 
Остале напомене 

На основу трогодишњег менторског искуства, могу да кажем, да оваква врста активности и програма 
ангажовања младих, има зиста вишестуки значај. Могла сам да приметим, како је рад у компанији 
одмицао, да су ученици све спремнији и отворенији за промене. Размишљања су им мање сведена, 
видици су им шири, а шансе за сналажење у данашњем савременом и захтевном, тржишно 
оријентисаном, времну много веће. Сарадња и партнерство између предузетника, примене основа 
пословања и образовног система је заиста заживела, што је негде и крајњи циљ оваквог програма. 
Стварни свет бизниса успели смо да приближимо ученицима и развијемо њихова интересовања и 
креативност, које најчешће током читавог школовања остају сакривене дубоко у њима.   
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 
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https://www.youtube.com/watch?v=tkqU3L2g8O4; 
https://www.youtube.com/watch?v=9bOxCY7fGk4&list=PLxVWQ39NG4AFddnUYqk-S5a857-DRE73W; 
https://www.youtube.com/watch?v=5tqC_tO9_5I 
https://www.youtube.com/watch?v=-cVtNpBvcEU&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=cqEb-HNpp7E; 
https://www.youtube.com/watch?v=2iIWshCKP8A&feature=youtu.be; 
https://www.youtube.com/watch?v=O_xld-tFylc 
skoladragačevo.edu.rs 
 
 


