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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:

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДАН „ИЗАЂИ ИЗ ОКВИРА“
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Пета економска школа "Раковица"
Врста установе:
Средња стручна школа
Место установе:
Београд
Школска управа: Београд
Сајт школе:
www.petaekonomska.edu.rs
Контакт особа: Александра Стевановић
Телефон школе: 011 3511 853
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Свет рада
Трајање активности
Једнократно
Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда
Носилац активности
Више од 10 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго:
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

У току предузетничког дана су реализоване следеће активности:

Кречење и фарбање две учионице и хола школе на спрату, чишћење и уређење дворишта
школе

Садња дрвета пријатељства Зелене четворке и Пете економске школе „Раковица“

Опремање и монтажа намештаја у Кабинету за предузетништво

Акценат је на радионицама које су одржане паралелно са активностима уређивања школе, на
које су се ученици пријављивали неколико дана раније, у складу са својим афинитетима:
Осигурај свој успех – израда кућног буџета, важност штедње и осигурања, разматрање различитих
типова улагања, сагледавање утицаја различитих облика ризика (болест, незгода...) и прилагођавање
буџета новонасталој
ситуацији.
Кувајте са нама – искуствена радионица кроз припрему сланих и слатких посластица
Бизнис етика – кроз задате етичке пословне дилеме, ученици предлажу решења и кроз дискусију
сагледавају ток процеса доношења одлука.
Предузимљивост и оријентација ка предузетништву - кроз радионицу се сагледава функционисање
тржишта рада и схвата важност сталног личног усавршавања и целоживотног учења.
Биоскоп поново ради – гледање филма на тему предузетништва („ЏОЈ“) и дискусија после филма у
циљу сагледавања сопствене будућности,
преиспитивања сопствених планова и личних квалитета
Ученичка компанија – упознавање са основним поставкама
функционисања секције ученичка компанија и искуства ученика који су похађали секцију и
учествовали на сајмовима и такмичењима
Љубавна математика – приказ занимљивости из обичног (љубавног) живота изражен кроз
математичке формуле и дијаграме.

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА – прича о успешним стартаповима (Марија Јањушевић, KIDSTER, Урош
Јанковић, WOODLINE, Срђан
Радојичић, ONEASSESMENT)

Завршна активност – школица плеса
Начин праћења активности

Посета из МПНТР-а - Габријела Грујић – помоћница министра (дуал) и Владимир Џамић – државни
секретар МПНТР-а
Видео и писани записи медија:
ТВ N1, Данас, Е-капија, сајт школе, фотографије,
Презентација – за Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор
Показатељи ефекта активности

Трибина на тему успешности реализованог предузетничког дана. Очигледно је задовољство
Страна 2 од 3
*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси
искључиво школа која је попунила образац.

реализованим активностима, пруженој могућности и новим контактима које су остварили ученици, али
и запослени. Посебно задовољство је што су део волонтера из ревизорских кућа били наши бивши
ученици. Увести ове и сличне активности у Годишњи план рада као обавезни део рада школе.
Реализација овог пројекта је сјајна прилика за даљу промоцију школе везано за упис будућих ученика.
Требало би свакако укључити још већи број ученика, родитеља, наставника и чланова локалне
заједнице, а потребна је и већа медијска подршка позитивних дешавања у школама.
Остале напомене

Добробит за ученике: Каријерно вођење уз усмеравање кроз примере из праксе, искуствено учење
кроз радионице и непосредну комуникацију са
ревизорима – волонтерима, очигледност друштвене одговорности компанија и важност личне
одговорности у креирању сопствене будућности.
Добробит за запослене: Искорак ка другачијем начину рада, искуствено учење кроз
сарадњу са ученицима, подршка ваннаставним активностима, бољи услови за даљи рад, могућност
реализације праксе у овим фирмама
Локална заједница: Медијска промоција школе односно општине на којој се
школа налази, контакт са ревизорским кућама
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

Видео и писани записи медија:
http://rs.n1info.com/a332893/Biznis/Djacka-kompanija-kao-vid- preduzetnickog-ucenja.html
http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=358077&title=Peta+ekonomsk
a+%C5%A1kola+dobila+Kabinet+za+preduzetni%C5%A1tvo
https://www.ekapija.com/philanthropist/1895976/peta-ekonomska-skola-u- rakovici-dobila-kabinet-zapreduzetnistvo
https://www.petaekonomska.edu.rs/preduzetnicki-dan-u-skoli/
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