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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:

РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Економска школа
Врста установе:
Средња стручна школа
Место установе:
Ниш
Сајт школе:
www.esn.edu.rs/
Контакт особа:Петровић Б. Весна
Назив установе:

Школска управа:Ниш
Телефон школе:018 237 976

АКТИВНОСТ
Наука
Трајање активности
Више месеци
Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда
Носилац активности
Више од 5 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго: Народна банка Србије, Ерсте банка
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

Радионице Народне банке Србије за ученике Економске школе: 1. „Динар наш новац“ 16.11.2016.
2. „Финансије за касније“ 17.11.2016.
3. „Мој буџет и ја“ 18.11.2016.
Вршњачка едукација – радионица „Финансије за касније“ коју су одржали ученици четвртог разреда
образовног профила Банкарски службеник – оглед ученицима трећег разреда Економске школе у Нишу
14.03.2017.
Предавање на тему „Осигурање“ за ученике образовног профила Банкарски службеник – оглед у
Економској школи у Нишу које је одржала директорка Ерсте банке Невенка Војводић Миљковић
11.04.2017. године.
Запослени у Одсеку за изложбе и едукације Народне банке Србије су реализовали у Економској школи
у Нишу радионице за ученике: 1. „Динар наш новац“
2. „Финансије за касније“
3. „Мој буџет и ја“
Економска школа из Ниша је радионице и предавања Народне банке Србије за ученике и термине
реализације договарала са Исидором Орловић Машић, саветником за друштвену одговорност
Народне банке Србије.
Главни координатори активности су: директор школе Алексић Драган
Петровић Б. Весна, наставник економске групе предмета;
Радојловић Слађана, наставник економске групе предмета; Николић Александра, наставник економске
групе предмета;
Миљковић Ивана, наставник економске групе предмета;
Милчев Ивана, наставник економске групе предмета;
Помоћници директора: Милановић Милосава, Глигоријевић Словија
При реализацији радионица и предавања које је одржала Народна банка Србије у Економској школи у
Нишу кординирали су: наставници предмета Банкарска обука и предмета Банкарско пословање уз
подршку руководства школе у првом реду, чланови Стручног тима за маркетинг, одељењске
старешине трећег разреда, одељењске старешине образовног профила Банкарски службеник – оглед у
II, III и IV разреду. Укључено је око 20 запослених из школе у активност.
Број ученика обухваћених активностима: 72 ученика обаразовног профила Банкарски службеник оглед и 17 ученика трећег разреда из образовних профила Економски техничар, Финансијски техничар
и Финансијски администратор Економске школе из Ниша
У оквиру радионице „Динар наш новац“ ученици су упознати са историјатом новца уопште,
историјатом динара, заштитним карактеристикама динарских оптицајних новчаница кроз примерке
кованица и новчаница као и радом Народне банке Србије.
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У оквиру радионице „Финансије за касније“коришћена је друштвена игра на табли – Финанасије за
касније – осмишљена као едукативно средство које учесницима на забаван начин указује на то какви
их приходи и расходи очекују у животу и како на најбољи начин да управљају њима. Игра садржи
детаљне представе животних ситуација у којима се можемо наћи а које ће од нас захтевати
правовремене одлуке. Приказани су и многи финансијски производи који нас у савременом друштву
очекују, а мудро управање њима основни је циљ ове игре. Ученици су у овој игри имали задатак да се
што боље изборе са животним обавезама и изазовима и уштеде што више финансијских средстава за
позно доба и пензију.
Циљ радионице „Мој буџет и ја“ је да се развија финансијска култура код младих и да се укаже на
чињеницу да новац не постоји само да би се трошио, већ да може да се штеди, улаже и донира.
Ученици су на овој радионици креирали породични буџет и учили како разумно да управљају својим
новцем и планирају буџет.
Знање које су стекли на радионици „Финансије за касније“ ученици четвртог разреда су пренели
ученицима трећег разреда тако што су заједно са наставником Банкарске обуке Петровић Весном
одржали радионицу „Финансије за касније“ за ученике трећег разреда 14.03.2017. год. у Економској
школи у Нишу. Ученици трећег разреда су подељени у четири групе. У свакој групи су по два ученика
четвртог разреда били у улози банкара и објашњавали ученицима трећег разреда како да одиграју ову
игру.
На предавању на тему „Осигурање“ ученицима су објашњене следеће теме:
• значај осигурања
• продаја осигурања у банкама – вид посредне продаје осигурања
Трајање активности: током новембра, марта и априла школске 2016/17.
Начин праћења активности

Активност је праћена кроз: извештаје, фотографије, објаве на сајту Економске школе и сајту Народне
банке Србије. Спроведена је анкета међу ученицима наше школе о радионици "Финансије за касније".
Наставници предмета Банкарска обука и предмета Банкарско пословање су уз подршку руководства
школе заједно са Народном банком Србије организовали радионице и предавања за ученике у школи.
Чланови Стручног тима за маркетинг су информације о одржаним радионицама и предавањима
поставили на сајт Економске школе из Ниша. Одељењске старешине су информисале и упутиле
ученике на радионице и предавања.
Народна банка Србије је информације о одржаним радионицама објавила на свом сајту.
Показатељи ефекта активности

Циљ активности је финансијска едукација ученика и развијање финансијске писмености код ученика.
Васпитни аспект циља је да се развија финансијска култура код младих и да се укаже на чињеницу да
новац не постоји само да би се трошио, већ да може да се штеди, улаже и донира.
Добробит за ученике је многострука јер су кроз ове радионице и предавања унапредили своје
компетенције и то: стручне, методске, комуникацијске, рад у тиму.
Ученици су били заинтересовани за предавање из области осигурања и постављали су питања
нарочито у вези са животним осигурањем. На овом предавању ученици су прошири своја знања у вези
са начинима продаје осигурања и упознали се са примерима из пословања Ерсте банке.
Резултати активности се користе за едукацију других ученика за развијање и унапређивање њихових
компетенција и за планирање и реализацију других пројеката.
Остале напомене

У оквиру радионице „Финансије за касније“ коришћена је друштвена игра на табли – Финанасије за
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касније – осмишљена као едукативно средство које учесницима на забаван начин указује на то какви их
приходи и расходи очекују у животу и како на најбољи начин да управљају њима. Игра садржи детаљне
представе животних ситуација у којима се можемо наћи а које ће од нас захтевати правовремене одлуке.
Приказани су и многи финансијски производи који нас у савременом друштву очекују, а мудро управање
њима основни је циљ ове игре. Ученици су у овој игри имали задатак да се што боље изборе са животним
обавезама и изазовима и уштеде што више финансијских средстава за позно доба и пензију.
Друштвену игру на табли - Финансије за касније осмишљену као едукативно средство Економска школа је
добила од Народне банке Србије.
Економска школа из Ниша је радионице и предавања Народне банке Србије за ученике и термине
реализације договарала са Исидором Орловић Машић, саветником за друштвену одговорност Народне
банке Србије.
Народна банка Србије
Кабинет гувернера/ Одељење за комуникације
Немањина 17 / 113304 Београд
Тел: (+381 11) 333 8774 / Fax: (+381 11) 333 8777
isidora.orlovic@nbs.rs / www.nbs.rs

Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа
Републике Србије у оквиру сарадње и споразума са Глобалним договором и Народном банком Србије
договорила је предавања за ученике у школама које имају образовни профил Банкарски службеник –
оглед. Економска школа из Ниша у којој су реализована предавања и радионице Народне банке Србије
је члан Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа
Републике Србије.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.)

http://esn.edu.rs/odrzano-predavanje-erste-banke-u-organizaciji-nbs-na-temu-osiguranja/
http://esn.edu.rs/narodna-banka-srbije-odrzala-seriju-radionica/
http://www.centarzaposetioce.nbs.rs/izlozbe/cirilica/scripts/showContentCZP.html?id=10700&konverzija=no
http://www.centarzaposetioce.nbs.rs/izlozbe/cirilica/30/finansije_za_kasnije/index.html
http://www.centarzaposetioce.nbs.rs/izlozbe/cirilica/30/radionice.html
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