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Правно-пословна школа Ниш и Средња школа ,,Бранислав Нушић'' из Сокобање
под покровитељством Општине Сокобања реализовали су прву манифестацију под
називом ,,Међународни дани ученичког предузетништва Сокобања 2017''.

Циљ манифестације je промоција и оснаживање предузетништва младих и
туристичких капацитета Сокобање.

Циљна група су ученичке компаније регистроване код организације Достигнућа
младих у Србији, виртуелна привредна друштва регистрована код Сервисног центра при
Економској школи у Сопоту, као и ученичкa привреднa друштва из иностранства
(Словенија и Бугарска).

Манифестација је реализована уз подршку пројеката немачко-српске развојне
сарадње „Подстицање запошљавања младих“ и „Реформа средњег стручног образовања“
кoје спроводи GIZ.

На манифестацији је учествовало десет најбољих ученичких компанија и
виртуелних привредних друштава изабраних на конкурсу за НАЈ ИДЕЈУ на тему
„Допринос развоју туризма Сокобање''. Избор је извршен на основу приспелих радова које
је оцењивао стручни жири. Учесници манифестације су и другопласирана реална
ученичка компанија са државног такмичења ,,Достигнућа младих'', најбоље виртуелно
привредно друштво у категорији „Најбољи штанд“ са Међународног сајма виртуелних
предузећа, Чачак 2017. и виртуелна компанија из школе домаћина. Током манифестације
представиле су се и компаније из Средње економске школе – Школски центар Крањ и
Национално финансијске гимназије из Софије.

Списак школа учесница:
школа град предузеће - компанија

1. Техничка школа Власотинце MILKY DREAM
2. Правно-пословна школа Ниш ВПД “FLUX” д.о.о.
3. Правно-пословна школа Ниш ECO LAND
4. ЕТШ „Паја Маргановић“ Панчево VP „Stella Rossa 013” d.o.o.
5. Економско-трговинска школа Пожаревац ВПД  „Моби свет“ д.о.о.
6. Економско-трговинска школа Кикинда У K „ИСКРИЦА“
7. Економска школа Ниш Married Couple
8. Техничка школа Књажевац ВПД „Лавандоманија“
9. СШ „Лукијан Мушицки“ Темерин ЕКО КАМП
10. Трговинско-угоститељска школа Лесковац “Gurmanlook”
11. Економска трговинска школа Пријепоље Флоравита
12. Гимназија „Бора Станковић“ Ниш компанија SMASS
13. СШ „Бранислав Нушић“ Сокобања VPD „SB SporTime“ d.o.o.
14. Економска школа, Школски центар Крањ - Словенија
15. Национално финансијска

економска гимназија Софија - Бугарска



Гости манифестације били су и представници школе „Проф. др Асен Златаров“ из
Видина (Бугарска).

Манифестација је отворио председник општине Сокобања Исидор Крстић у петак,
2. јуна у 10.30 часова. Ученичке компаније и привредна друшва представиле су се у
периоду од 10.30 до 14.00 часова на штадовима на шеталишту поред школе. Штандове је
обишао велики број ученика и наставника из обе школе, као и ученици ОШ „М.
Михаило“, грађани и гости Сокобање.

У периоду од 16.00 до 18.00 часова у конгресној сали хотела „Моравица“ одржано
је предавање на тему развоја ученичког предузетнишва и дуалног образовања. Најпре је на
ову тему говорила Габријела Грујић, саветник Министра просвете, науке и технолошког
развоја за дуално образовање. Своје искуство на тему „Учење у компанијама: Србија –
Авганистан – Немачка“, изнео је др Густав Рајер. Искуства из образовних система својих
земаља пренеле су Нада Шмид, директорка Економске школе из Крања, Маја Гешева,
директорка Национално финансијске економске гимназије из Софије и Мариета
Георгиева, директорка школе „Проф. др Асен Златаров“ из Видина. Предавању је
присиствовао и помоћник министра за инспекцијске послове Богољуб Лазаревић и
чланица Националног просетног савета Зденка Миливојевић.  Поред наставника из школа
организатора - СШ „Бранислав Нушић“ из Сокобање и Правно пословне школе Ниш,
предавање су пратили и наставници ОШ „Митрополит Михаило“ из Сокобање,
представници школа из Зајечарског округа као и представици Заједнице економских,
правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа Србије.

У суботу, 3. јуна ученици су представили бизнис планове за реализацију својих
идеја према конкурсу. Стручни жири у саставу проф. др Милош Тодоровић, проф. др
Горан Миловановић (Економски факултет Ниш) и Марија Жикић (општина Сокобања)
оценио је презентације и прогласио као најбољу идеју и бизнис план на тему Адреналин
парк, ВДП „Лавандоманија“, Техничка школа Књажевац. Гост овог дела манифестације
била је Јасна Васић, руководилац ШУ Зајечар. Након додела диплома најбољима и
захвалница учесницима, званични део манифестације је завршен.

Учесници манифестације су истакли да је ово јединствено и драгоцено искуство,
добра размена идеја и изразили жељу да посете манифестацију и наредне године.


