МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ УЧЕНИЧКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА СОКОБАЊА 2018
17–19. мај 2018. године
Средња школа ,,Бранислав Нушић'' из Сокобање и Правно-пословна школа Ниш под
покровитељством Општине Сокобања реализовали су ДРУГУ манифестацију под називом
,,Међународни дани ученичког предузетништва - Сокобања 2018'' у Сокобањи, од 17. до
19. маја 2018. године.
Циљ манифестације je промоција и оснаживање предузетништва младих и
унапређење туристичких капацитета Сокобање.
Циљна група су ученички тимови средњих школа Републике Србије као и
ученичкa привреднa друштва из иностранства (Црна Гора и Бугарска).
Манифестација је реализована уз подршку пројеката немачко-српске развојне
сарадње „Реформа средњег стручног образовања“ кoје спроводи GIZ у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја.
Реализацију манифестације помогла је Туристичка организација Сокобања,
Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких
школа Србије и Сервисни центар Сопот.
Тема овогодишње манифестације је „Сувенир за промоцију Сокобање“. На
основу приспелих радова ученичких тимова којих је ове године било 64 и које је оцењивао
стручни жири изабрано је 10 најбољих. На манифестацији су се представили и победници
прошлогодишње манифестације, тимови из школа домаћина као и гости из Пљеваља и
Софије.
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Ученички тимови представили су своје сувенире у петак, 18. маја на штандовима
на шеталишту поред школе. Стручни жири у саставу проф. др Милош Тодоровић

(Економски факултет Ниш),
др Александар Радивојевић (Природно-математички
факултет Ниш) и Марија Жикић (општина Сокобања), обишли су штандове и оценили
израду сувенира и презентацију.
У суботу, након обиласка Сокобање, додељене су захвалнице свим учесницима и
сарадницима и проглашени најбољи радови. Победник је Техничка школа из Власотинца,
друго место је освојила Економско трговинска школа из Краљева а треће Средња школа
„Свети Трифун“ са домом ученика из Александровца.
Паралелено са манифестацијом, реализована је конференција на тему „Дуално
образовање у служби запошљавања младих“, 18. и 19. маја 2018. године, која је
призната је као облик сталног стручног усавршавања, одлуком Завода за унапређивањe
образовања и васпитања бр. 649 – 4/2018, од 12.04.2018. године. Конференцију је посетило
близу 150 учесника. Предавачи на конференцији били су Проф. Др. Дитер Ојлер, аутор
студије о изводљивости „Дуално средње стручно образовање у Србији“, Гојко Бановић,
руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих, Александар
Милићевић,директор ПКС-Регионална привредна комора Нишавског, Пиротског и
Топличког управног округа, Драган Огњановић, НЗС – саветник за правна питања и Ивана
Ковачевић, стручни сарадник Привредне коморе Србије.
У плану је да се манифестација реализује и наредне године, а уколико за то постоје
могућности, проширити број позваних тимова.
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