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90.  
ГОДИНА  
ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

О значајном јубилеју, протеклој школској години и најзначајнијим догађајима  
који су је обележили, за „Идеју“ говори Љиљана Жикић, директор школе 

Деведесети рођендан наше 
школе наметнуо је враћање у њену 
давну и не тако давну прошлост и 
присећање на неке догађаје који су 
обележили њен рад и усмерили је 
ка школи каква је сада. Повратак у 
прошлост започела сам прелиставањем 
старих „Идеја“, школског часописа 
наше школе и њених електронских 
издања. Узбуђујуће, мамећи осмехе 
и  сузе, одједном су се преда мном 
појавиле неке заборављене, а ди вне 
и значајне приче, драга лица учени-
ка чију децу сада гледамо како трче 
ходницима школе, бивше колеге и 
сарадници… 

Још једном сам се уверила да су 
идеје заправо те које воде напред 
нашу школу, рађајући се у мислима 
и срцима њених запослених и уче-
ника. Волимо је, размишљамо о њој, 
проналазимо путеве и начине на које 
можемо да је учинимо бољом, 
лепшом, пријатнијом за све нас. А 
како би, другачије, од давне 1931. 

године и Рударско-надзорничке 
школе, једне од две такве школе у 
старој Југославији, она постала 
шко  ла која образује ученике у ок ви-
ру пет подручја рада, са двадесет и 
осам верификованих занимања?  
Школа која руши све стереотипе о 
техничким школама и која је пре-
познатљива  не само по учешћу у 
разноврсним образовним пројектима, 
активностима њених наставника и 
стручних сарадника, већ посебно по 
подршци коју пружа својим учени-
цима, ваннаставним активностима, 
позоришним представама, про-
славама Дана школе, школском 
листу…  

Читајући старе бројеве „Идеје“, 
кренула сам од јануара 2008. годи-
не. Осетила сам истински понос што 
смо први и једини у Србији школо-
вали кровопокриваче, који су за-
право били претеча данашњег ду-
алног образовања, а „Потисје“ из 
Кањиже социјални партнер какав се 

и данас прижељкује. Њихова брига 
за  ученике, набавка радне опреме 
и материјала, организација стручних 
екскурзија и обука наставника, лет-
њи камп, а посебно пробни и зва-
нични завршни испит, организовани 
у Кањижи, у кругу фабрике, са првом 
екстерном комисијом, не могу се 
заборавити. И нашим данашњим 
ученицима треба рећи да су крово-
покривачи изградили наш летњиковац 
и уредили део дворишта испред 
нове зграде. 

Јануара 2014. године забеле-
жили смо радост због четворке на 
екстерном вредновању, а јануара 
2015. године и велико признање 
нашем листу – друго место на Репу-
бличком такмичењу за најбољи 
средњошколски лист. Ређале су се 
године и бројеви „Идеје“... Са радош-
ћу сам пратила како је школа сваке 
године направила бар један корак 
напред ка својој визији и жељеном 
квалитету. Нови двоброј „Идеје“ 

постао је убрзо незаобилазни део 
прославе Дана школе, чак и 2020. 
године. Тако је и данас. Читајући ову 
„Идеју“, некада ћемо се сетити да је 
ово била друга година заредом без 
целонедељног свечаног програма 
за Дан школе, без спортских такмиче-
ња, свечаног програма и позоришне 
представе у Дому културе. Али ће  мо 
и тада између њених корица про на-
ћи мале и велике приче о људима и 
догађајима у њој и осетити радост 
што смо део ове школе, у коју смо 
уградили део себе и која је изгради-
ла нас, као наставнике и ученике, 
колеге и другове, а пре свега, као 
људе. 

Иако је ова школска година 
би ла пуна неизвесности, са честим 
променама у начину реализације 
наставе и школском календару, 
успели смо не само да се прилаго-
димо, већ и да урадимо и више од 
очекиваног. Учествовали смо у не-
колико образовних пројеката, за вр-
шили доградњу сале, обезбедили 
средства за нове инвестиције и били 
веома успешни домаћини Републич-
ког такмичења туристичких техни-
чара средином маја. 

Са надом и жељом да ће ово 
бити последња година у којој се Дан 
школе слави на овај начин и да ће 
2022. године осмех, загрљај и пољубац 
опет бити део честитања нашег 
школског празника, свим ученицима 
и запосленима Техничке школе 
желим срећан празник и још много, 
много година заједничког успешног 
рада!

Љиљана Жикић,  
директор школе
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Пројектима  
ка бољој и лепшој школи

Протеклу школску годину обе-
лежиле су бројне и најчешће ис-
товремене пројектне активности у 
школи. Неки пројекти су настављени, 
а неке од њих смо сами осмислили 
и пројектним идејама аплицирали 
код домаћих и страних донатора и 
програма. Прихватали смо и позиве 
за учешће у занимљивим образовним 
пројектима намењеним ученицима, 
или смо, као корисник средстава, 
доприносили реализацији инвести-
ционих пројеката.  

• Захваљујући Општини Књаже-
вац и сарадњи општине са Мини-
старством омладине и спорта, за-
врше на је Изградња друге фазе, 
односно до градња анекса фискул-
турне сале школе, пројекат вредан 
скоро 130.000 евра и финансиран 
од стране Делега ције ЕУ, преко Ев-
ропске инвестиционе банке. Школа 
је обезбедила додатну пројектну 
документацију, сарађивали смо са 
извођачима, релевантним предузе-
ћима и локалном самоуправом у 
поступку припреме за технички 
пријем зграде и слично. До употреб-
не дозволе потребно је завршити 
радове на громобранским ин ста-
лацијама и систему за дојаву по-
жара и ми се надамо да ће се до 
почетка школске 2021/22. године, 
стећи сви услови за коришћење 
новоизграђеног простора. 

• Потрудили смо се и сами да 
обезбедимо средства за уређење и 
опремање школе. На нашу велику 
радост, оба пројекта послата на 
овогодишњи конкурс за инвести ци-
је Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја одобрена су 
за финансирање. Први пројекат, 
вредан 3.110.100.00 динара, пред-
ви ђа опремање дела учионица и 
збор нице савременим намештајем,  
како би се у школи створио пријатан 

и подстицајан амбијен за боравак и 
учење. За школу је веома важан и 
други пројекат - реконструкција 
видео надзора, којом ће се унапре-
дити безбедност ученика, запо-
слених и објекта школе. Вредност 
овог пројекта је 1,872,765.6 динара. 
Процедура за расписивање и спро-
вођење јавних набавки је покрену-
та и надамо се да ће, од септембра, 
наши ученици и наставници учити и 
радити у још лепшем школском 
простору. 

За квалитет наставе и подршке 
нашим ученицима веома је значајно 
и учешће школе у националним и 
међународним образовним пројекти-
ма. Већина њих започета је протекле 
школске године, али има и нових.

• Пројекат „Заједно ка средњој 
школи“, у коме на нивоу Србије 
учествује још 9 средњих школа, а 
који спроводи Центар за образовне 
политике, уз подршку МПНТР и Дечије 
фондације Pestalozzi, ушао је у своју 
другу годину. Виртуелни састанци 
укључених школа и размена при-
мера добре праксе, обука групе 
наставника на семинару „Час по 
мери детета“, развијање мреже 
вршњачких ментора и оснивање 
Транзиционог клуба допринели су 
да подршка ученицима у ризику од 
осипања обухвати већи број учени-
ка и постане квалитетнија и разно-
врснија.

• Пилотирање  Пројекта  др ж ав-
не матуре укључило је и нашу 
шко лу. Крајем октобра успешно смо 
орг а низовали полагање свих ис-
пита у оквиру стручне матуре, а ово 
искуство сигурно ће помоћи нашим 
ученицима на другом пилотирању, 
које ће бити организовано  2022. 
године.

• Еразмус+  пројекат „The Da Vinci 
Code“ има за циљ унапређење на-

ставе СТЕМ предмета и у њему, осим 
наше школе, учествују и школе из 
Бугарске, Португалије, Румуније, 
Летоније и Италије. У околностима 
измењеним због пандемије, прва 
мобилност ученика није могла бити 
спроведена, па су активности пројекта 
у претходној години обухватиле 
онлајн састанке, као и припрему, 
постављање и размену пет пројеката 
и два интердисциплинарне лек ци је. 
Наша школа представила се мулти-
дисциплинарним радовима из об-
ласти машинства, грађевинарства и 
математике. Водећи партнер пројекта 
је  Професионална гимназија „Проф. 
Д-р Асен Златаров“ из Видина.

• После прошлогодишњег одла-
гања, мобилност у оквиру Еразмус+ 
пројекта „Унапређење квалитета 
практичне наставе у дуалном обра-
зовању, боља шанса за запослење“ 
(“Иmproving the quality of practical 
instruction in dual education - better 
competencies for employment”) ре-
ализована је почетком јуна месеца. 
Наша школа је водећи партнер на 
пројекту, који се односи се на дуал-
но образовање у туризму, а обуке у 
ПГ „Проф. Д-р Асен Златаров“ из 
Видина, уз посете часовима и упо-
знавање са документацијом за учење 
на радном месту и мобилност уче-
ника током праксе, похађале су 
четири наставнице економско-ту-
ристичке струке и директор школе.

И наши ученици су, уз подршку 
наставника, учествовали  у занимљи-
вим пројектима. 

• Један од њих је прекогранич-
ни пројекат Регион партиципације 
младих. Своја искуства из пројекта 
представили су на Завршној кон-
ференцији пројекта. 

• На позив Завода за вредновање 
квалитета образовања и васпитања 
наши ученици и чланови Тима за 
безбедност и заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злоставља-
ња и занемаривања укључили су се 
у пројекат „Security culture in the 
youth world“ („Безбедносна култура 
у свету младих“), који ЗВКОВ и Асо-
цијација ДУГА реализују под окриљем 
ОЕБС-а и у коме је учествовало 10 
средњих школа из Србије. 

• У периоду од октобра 2020. 
године до марта 2021. наши учени-
ци су активно учествовали у пројекту 
„На раскршћу – плурализам или 
екстремизам“, у организацији „От-
вореног клуба“ из Ниша.

Све ове активности потврђују 
нашу посвећеност унапређивању 
квалитета рада школе, у свим об-
ластима квалитета њеног рада. Део 
образовних пројеката наставља се 
и наредне године, а за инвестицио-
не пројекте већ смишљамо нове 
идеје.

Љиљана Жикић,  
директор школе
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Доградња фискултурне сале – 
најлепши поклон за рођендан

Након више година чекања и 
надања, напокон је завршена сала 
Техничке школе у Књажевцу.

Фискултурна сала у Техничкој 
школи изграђена је 1996. године, 
али је остала недовршена јер нису 
изграђене свлачионице и пратеће 
просторије уз салу. После неуспешног 
покушаја из 2006. године када су 
изграђени само темељи за овај објекат, 
коначно је у мају месецу 2020. го-
дине, у јеку епидемије вируса коро-
на, настављена доградња сале. 

Овај пројекат обухватио је до-
градњу фискултурне сале, односно 
изградњу анекса, који се састоји од 
приземља и спрата укупне површи-
не 210 m2.  У приземљу се налазе 
две свлачионице, тушеви и тоалети 
уз сваку свлачионицу, просторија за 
судије (наставнике) са купатилом и 
простори за комуникацију. На спра-
ту се налази једна мултифункцио-
нална сала површине око 105 m2 и 
чајна кухиња. Пројектом је урађено 
и побољшање енергетске ефикас-
ности, термоизолацијом фискултур-
не сале. Укупна вредност пројекта 
је око 125.000 евра и финансирала 
га је Делегација Европске уније у 
Србији преко Министарства омлади-

не и спорта.
Извођач радова на овом пројекту 

била је фирма „Ђердап услуге“ из 
Кладова, а процес надзора био је 
поверен фирми „Safege DOO Beograd“. 
Сви радови предвиђени пројектом, 
где спадају грађевински радови, 
радови на монтажи електро и ма-
шинских инсталација, као и инстала-
ци ја грејања су у потпуности завр-
шени. Оно што недостаје, а није 
било предвиђено пројектом је 
инсталација система заштите од 
пожара. Надамо се да ћемо уз помоћ 
министарства и локалне самоуправе, 
у наредном периоду урадити и овај 
део радова и добити употребну 
дозволу и омогу ћи ти нашим учени-
цима коришћење овог објекта.

Доградњом школске сале, Тех-
ничка школа је добила репрезента-
тиван простор за наставу физичке 
културе, али и за тренинге и утакми-
це књажевачких спортских клубова. 
Изграђена мултифункционална 
учионица омогућиће бројне на-
ставне и ваннаставне активности за 
наше ученике, као и одржавање 
различитих манифестација и обука. 

Милан Вукић,  
наставник стручних предмета 

грађевинске струке
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Донација Општине Књажевац  Техничкој школи 

Нови рачунари у ''шестици''
Општина Књажевац опремила је са 15 нових рачунара кабинет број 6, један од четири рачунарска кабинета у нашој школи. Ова донација је 

веома значајна за наше ученике и наставнике, јер се настава већег броја предмета реализује у рачунарским учионицама. Савремени рачунари, са 
истим оперативним системима и одговарајућим програмима за реализацију 
наставе, свакако ће унапредити њен квалитет, као и дигиталне компетенције 
ученика.

Иако се мултимедијална настава може изводити у свим учионицама и 
радионицама, уз рачунарство и информатику, већи део стручних пред-
мета у школи захтева рад на рачунару. Навешћемо неке: ученици грађевинске 
струке изучавају Апликативне рачунарске програме, док комерцијалисти 
имају Канцеларијско пословање и Обуку у бироу. Туристичко-хотелијерским 
техничарима рачунари су неопходни у Пословној ко респоденцији и 
Агенцијском и хотелијерском пословању. Техничарима за компјутерско 
управљање (CNC) машина квалитетни  рачунари су посебно важни за 
предмете Компјутерска графика, Моделирање машинских елемената и 
конструкција, Програмирање компјутерски управљаних машина, 
Пројектовање технолошких система и др.

И овом донацијом наша општина доказала је да улаже у образовне 
установе, стварајући одличне услове за школовање у нашем граду.

Љиљана Жикић, директор школе

90.  
ГОДИНА  

ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ

ЗАГЛЕДАНИ У ''ИДЕЈЕ''
Школски часопис је огледало 

школе. А када једна стара дама 
слави рођендан, мора се припре-
мити пред тим огледалом, нарочито 
када очекује госте за свој рођендан. 
Пристојност налаже да се дама не 
сме упитати за године, али набро-
јаће мо их, јер их носи са поносом: 
има их тачно 90! Да, та слављеница 
је Техничка школа, а њено огледало 
је нови број ''Идеје''.

Краљевина Југославија добила 
је 6. јуна 1931. године Рударско-
надзорничку школу, као је дну од 
само две школе тог усмерења у целој 
земљи. Током девет деценија уво-
дила је нове смерове, подручја рада, 
кроз њу је прошло много наставни-
ка и небројено ученика. Мењала се, 
развијала, од дрвених табли и скамија 
стигла је до онлајн наставе и ТВ ча-

сова, које је врло успешно реализо-
вала и била узор другима широм 
Србије.

Рударске надзорнике заменили 
су грађевинци, потом су стигли ма-
шински смерови, као и обућари. 
Индустрализација земље у другој 
половини минулог века тражила је 
школован кадар. Машински и 
грађевински техничари, металостру-
гари, машинбравари, керамичари, 
обућари, дрвопрерађивачи и други 
смерови смењивали су се, уписива-
ли увек пуна одељења и пратили 
токове које је наметала привреда. 
Школа се и селила, да би ипак већ 
више од половине свог вековања 
провела овде где је и сада, ''на брду''. 

Нови век донео је и нова, неис-
тражена подручја рада: економију 
и туризам, као и огледне смерове, 

попут комерцијалисте и архитек тонског 
техничара. А 2014. година до нела 
је и признање за школски ча со пис: 
друго место у Републици Ср би ји.  

Загледани у старе ''Идеје'', увек 

отворени за нове идеје, радујемо се 
деведесетом рођендану.

Бојан Ристић, наставник  
српског језика и књижевности
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Драмска сцена наше школе и мој 
„позоришни пут“

90.  
ГОДИНА  
ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ

Драга моја Техничка школо, 
Вече уочи твог 90. рођендана, 

замислих се… Почех да прелиставам 
странице свог сећања, завирих и 
између корица твојих летописа, 
старих бројева школског листа „Иде-

ја“. Навири сећање, удари носталгија…
Било је то неко „друго време“, 

те сада већ давне 2004. године… 
Дивни људи одувек су били твој 
саставни део, неки од њих су сада у 
пензији, неки више нису међу нама, 
али свако од њих оставио је неиз-
брисив траг у теби. Многе заувек 
носим у сећању.

Тада нисам слутила да ћеш по-
стати мој други дом… А ти си ме 
снажно пригрлила и са тобом сам 
расла, мењала сам се, заједно смо 
се мењале, али оно што нам је вазда 
заједничко – то је тај вазда млада-
лачки дух и ентузијазам…

Посебно волим твоју драмску 
сцену. О њој сам слушала још деве-
десетих као средњошколка, а касније 
сам у архиви пронашла фотографије 
и забелешке о представи „Поконди-
рена тиква“ из 1998.

Дан школе 2003. године остао 
је упамћен по представи „Власт“ 
Бранислава Нушића, коју су извели 
некадашњи ученици уз помоћ та-
дашњих професора српског језика.

16. маја 2005. године у Дому култу-
ре поводом Дана општине Књаже  вац. 
Она за мене има посебан значај јер 
је то прва представа наше драмске 
секције у чијој сам реализацији 
учествовала. Тада сам имала при-
вилегију да учим од старијих колега 
Војислава Аранђеловића и Сузане 
Тимилијић, и тадашњег професора 
у пензији Градимира Алексића, као 
и од сарадника наше школе сцено-
графа Славољуба Јовановића. За 
костиме је била задужена Љиљана 
Михајловић. Несебичну помоћ тих 
година драмској секцији су пружале 
колегинице Слободанка Рајковић и 
Славица Митић.

Те 2005. са истом екипом коле-
га, сарадника и деце припремили 
смо „Госпођу министарку“, пред-
ставу која је забележила велики 
успех, а ову представу памтим по 
изузетно талентованој групи деце 
која су глумила, а посебно по Мили-
ци Симић, која је одиграла главну 
улогу, по Николи Ранђеловићу, Ми-
лошу Милановићу, Милици Дими-
тријевић, Владимиру Илићу, Влади-
миру Симићу, Бобани Беатовић…

Година 2006. донела је за Дан 
школе музичко-сценски рецитал – 
представу „Гарави сокак“, сачињену 
из избора поезије Мирослава Антића. 
Маестрални Градимир Алексић је 
заједно са колегиницом Сузаном 
Тимилијић и са мном по други пут 
на сцену, овога пута са нашом драм-
ском секцијом, поставио „Гарави 
сокак“. Представили смо живот Рома 
без предрасуда, кроз чаробне сти-
хове, говорећи о љубави, другарству, 
искрености, природности, помало 
заборављеном смислу за хумор…

Нова представа 2007. носила је 
назив „Матуранти 007“. Била је ово 
симпатична комедија, а у њеној 

реализацији колегиници Јелени 
Милошевић Петровић и мени помо-
гао је редитељ Славољуб Јовановић.

Године 2008. изведен је богат и 
весели комад „Такви смо ми“.

Година 2009. донела је поводом 
нашег Дана школе на велику сцену 
Дома културе оживљену слику не-
кадашњег идиличног сеоског жи-
вота – представом „Ђидо“. Колеги-
нице Јелена Милошевић Петровић, 
Ивана Богојевић, Сузана Тимилијић 
и Славољуб Јовановић учествовали 
су у њеној реализацији.

Нови Дан школе 2010. године 
донео је и нову представу, чувену 
„Аутобиографију“ Бранислава Нуши-
ћа. Тадашњи чланови драмске секције 
са колегиницом Иваном Богојевић и 
редитељем Славољубом Јовановићем 
приказали су на сцени детињство 
јунака, згоде и незгоде из некадашњег 
ђачког живота. Наредне 2011. го-
дине иста екипа продубила је тему 
ђачког живота и маестрално извела 
„Лајање на звезде“.

Година 2012. за мене има по-
себан значај. Она за мене значи 
прекретницу на овом драмском 
путу Техничке школе. Неприметно 
ме је сцена освојила, рад са глумач-
ки талентованом и мање талентова-
ном, али креативном децом, потпу-
но ме је обузео. Ове године припре-
мала се представа „Ивкова слава“, 
а оно што је био потпуни изазов је 
то што је тада веома млада група 
професора српског језика, коју смо 
чинили Јелена Милошевић Петровић, 
Ивана Богојевић, Бојан Ристић и ја, 
учествовала у њеној реализацији. 
Млада колегиница Мартина Мил о-
сављевић урадила је сценске ликов-
не илустрације, а Ивана Спасић 
пру  жала је техничку подршку.

За 82. рођендан школе, 2013. 

Године 2004. Дан школе је обе-
лежен до тада, по многима, нају-
спешнијом представом у извођењу 
наше драмске секције – „Избирачи-
цом“. Ова представа изведена је и 
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90.  
ГОДИНА  

ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ

године извели смо богат и занимљив 
колажни сценски програм, из чијег 
назива  је проистекао и наш слоган 
„СВЕ ШТО РАДИМО – РАДИМО СРЦЕМ!“ 
Активу професора српског језика ове 
године придружила се у реализацији 
програма својим креативним идејама 
и колегиница Наташа Аранђеловић, 
професорка енглеског језика.

Иста млада екипа професора 
2014. године поново на сцену поставља 
„Гарави сокак“, а 2015. припрема са 
децом колажни програм са музиком 
и драмским скечевима „Техничка 
школа од А до Ш“. Године 2016. ре-
жирали смо комад „На крилима 
Јесењинових стихова“, за који је 
колегиница Марија Олачи, професор-
ка руског језика, написала сценарио.

Незаборавну за нашу драмску 
сцену – 2017. годину и Дан школе 
обележила је на наш начин оживље-
на култна прича из филма Слобода-
на Шијана, а по сценарију Душана 
Ко вачевића. Надалеко познат ауто-
бус са Мишком, татом и путницима 
кре нуо је на ново путовање, али из 
Књ а жевца, преко Тресибабе до 
Ниша и Београда, са много неплани-
раних станица, шале и смеха… 
Ада п  тацију сценарија урадила је 
колегиница Марија Костић, сада 
Олачи, а ја сам се озбиљно позаба-
вила режијом, уз несебичну помоћ 
Бојана Ристића и Милене Ватовић. За 
оригиналну сценографију и музику 
били су задужени колеге Наташа 
Аранђеловић и Младен Милошевић. 
Ученици Страхиња Димитријевић, 
Жарко Ранђеловић, Милош Велојић, 
Братислав Ристић и још дванаесторо 
њих маестрално су одиграли своје 
улоге. Ова представа настала је из 
искрене жеље, ентузијазма и тимског 
рада и професора и ученика, уз 
много интензивног рада, али уз још 

више забаве и смеха!
Дан школе 2018. и за мене још 

једна драга представа – „Избирачи-
ца“ у потпуно новом руху и још 
дра жа глумачка екипа, једанаесторо 
ве ли чансвених: Јован Јонић, Боба на 
Ђорђевић, Ивана Савић, Дуња Дујко-
вић, Вељко Влатковић, Милица Је-
ленковић, Ана Стефановић, Жарко 
Ранђеловић, Страхиња Димитријевић, 
Милош Велојић, Кристина Станојевић, 
са мном у улози редитеља, уз аси-
стенцију Бојана Ристића и Наташе 
Аранђеловић, са којом смо осмис-
лиле и сценографију, док је за ау-
тентичне костиме била заслужна 
Љиљана Михајловић, а сценске 
реквизите позајмили смо из Завичајног 
музеја и Удружења „Извор“, а по-
неку занимљиву аутентичну стари-
ну пронашли смо и у својим домо-
вима.

Те 2019. озбиљно сам прионула 
изради сценарија који ће бити другачији 
од претходних, који ће осликавати 
савремене проблеме средњошкола-
ца и њихових породица. Драмати-
зовала сам сцене из романа „Ово је 
нај страшнији дан у мом животу“, 
Јасминке Петровић и „О љубави и 
другим моронима“, Данијеле Костић 
и тако је настала представа „Погоди 
како се лети – о љубави и другим 
моронима“ – две паралелне приче 
о наизглед малим, а за средњошкол-
це ипак великим проблемима, по-
родичним, љубавним, а опет са 
шалом и смехом, песмом Миро-
слава Антића и тангом на сцени уз 
песму „Први танго“… Узбуђено сам 
радила и на режији ове представе, 
непрекидно вођења мишљу колико 
смо и да ли смо ми одрасли свесни 
проблема које преживљавају наша 
деца – средњошколци, у својим 
породицама, у школи, у друштву… 
Оригиналне костиме који су настали 

у школској кожарској радионици и 
сценографију осмислила је Наташа 
Аранђеловић, која је изабрала и 
музичку подлогу за овај комад који 
је посебан за мене,  са опет дивном 
екипом деце!

Године 2020. задесила нас је 
пандемија, па смо морали на другачији 

начин да обележимо Дан школе. 
Дошли смо на идеју да са децом од 
кућа направимо краћи филм о шко-
ли… Тако је у режији Наташе Аран-
ђеловић и моје маленкости, уз те хничку 
подршку Ненада Цореља,од видео-
материјала који су деца снимила 
настао триптихон „Одлука“- „На-
става“- „Порука“!

За твој 90. рођендан, драга моја 
Техничка школо, припремили смо 
драмски приказ „Споменар“… Вра-
тићемо се у стари Књажевац и на 
твоје почетке, задржаћемо се на 
ђачком животу 60. и 70. прошлог 
века, свратићемо на корзо и кришом 
у кафану,  у нади да као ђаци тамо 
не сретнемо неког професора…

Срећан ти 90. рођендан, у нади 
да ћемо још дуго заједно да кора-
чамо по овој драмској школској 
сцени! Добродошли су сви – тален-
товани и мање талентовани! Да 
открију или развију свој таленат! Да 
се незаборавно друже! У томе је 
драж!

Драгана Цвејић Вукић, 
наставник српског језика и 

књижевности
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Добри домаћини и успешни такмичари

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ТЕХНИЧАРА

ТАКМИЧЕЊА

На Републичком такмичењу туристичких техничара, одржаном 14-15. маја, нисмо се показали само као добри домаћини, већ и 
као успешни такмичари. Наша ученица Марија Богдановић, IV4, показала је изузетно теоријско знање, као и практичне вештине за 

креирање туристичког аранжмана и за рецепцијско пословање и остварила велики успех освајањем 2. места. Поносни смо на њу и 
њен успех и захваљујемо њеном ментору Емини Голубовић, као и осталим колегама економско-туристичке струке који су учество-

вали у припремама за такмичење. Честитке од  срца!

У организацији наше школе у 
Књажевцу је 14. и 15. маја одржано 
Републичко такмичење ученика 
обра зовног профила туристи чки 
те хничар у дисциплини ''Формирање 
и пре зентација туристичких аранж-
мана''. 

Улогу домаћина заслужили смо 
захваљујући нашој бившој ученици 
Сари Чекић, која је на претходном 
Републичком такмичењу, које је 
одржано 2019. године, освојила 
прво место.  Због пандемије вируса 

корона и поштовања епидемиолош-
ких мера, превенције и заштите 
уче ника и наставника, такмичење је 
2020. године било отказано, доке је 
ове године било одложена од мар-
та за мај месец.

На заједничко задовољство свих 
учесника такмичења, ''трећу срећу'' 
смо искористили на најбољи начин 
и, иако са мањим бројем пријавље-
них школа у односу на прошлу го-
дину, успешно реализовали та кми-
чење, угостили најбоље туристичке 

техничар(к)е Србије и лепо се дру-
жили.

Овогодишње такмичење окупи-
ло је осам школа, из којих нам је 
дошло исто толико такмичарки, у 
пратњи својих ментора и других 
наставника. Наше драге ученице 
најбоље су међу најбољим туристич-
ким техничарима Србије и свакако 
најхрабрије и најупорније, што нас 
уверава да њих тек очекују добри 
резултати и успеси у наставку шко-
ловања.

На такмичењу су учествовале:
• Милица Новаковић, Економска 

средња школа ''Боа Милићевић'' 
из Суботице, ментор Ивана 
Ћирић;

• Кристина Рожман, Угоститељско-
туристичка школа из Београда, 
ментор др Милош Туцовић;

• Јована Тврдишић, Средња тури-
стичка школа из Београда, 
ментор Младенка Ђуровић;

• Хелена Бибер, Средња школа ''Др 
Ђорђе Натошевић'' из Инђије, 
ментор Светлана Мељник;

• Тијана Смилић, Економско-уго-
ститељска школа ''Вук Караџић'' 
из Велике Плане, ментор Марија 
Илић;

• Анђела Перић, Економско-трго-
винска школа из Смедерева, 
ментор Јелена Станић;

• Јована Стојановић, Трговинско-
угоститељска школа из Лесков-
ца, ментор Данка Илић и 

• Марија Богдановић, Техничка 
школа из Књажевца, ментор 
Емина Голубовић.
 
На свечаности отварања про-

суствовали су др Дејан Милутиновић, 
члан Општинског већа, представни-
ци Туристичке организације Кња-
жевца, као и других установа и ин-
ституција из града. 

После дводневног такмичења и 
три такмичарска задатка, које је 
саставио др Данијел Павловић, до-
цент на Факултету за туристички и 
хотелијерски менаџмент Универзи-
тета ''Сингидунум'', проглашене су 
три најуспешније ученице:

• Прво место освојила је Тијана 
Смилић, ученица Економско-
угоститељске школе ''Вук Кара-
џић'' из Велике Плане;

• Друго место освојила је Марија 
Богдановић, ученица Техничке 
школе из Књажевца;

• Треће место заузела је Јована 
Стојановић, ученица Трговинско-
угоститељске школе из Лесков-
ца.
Све ученице показале су изузет-

но знање, како на тесту знања, тако 
и на практичним задацима – кре-
ирању аранжмана и рецепци јском 
пословању, те заслужују све честит-
ке, које им и овога пута упу ћујемо.

У припреми и организацији по-
могли су пријатељи такмичења, пре 
свега књажевачка локална само-
управа,институције културе, обра-
зовне установе, организације, ко м-
паније и предузећа. Сви они обе-
збедили су вредне награде за нај-
успешније тимове.

Љиљана Жикић,  
директор школе
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ТАКМИЧЕЊА

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ТЕХНИЧАРА

Мој труд се исплатио
Републичко такмичење тури-

стичких техничара – Формирање и 
презентација туристичких аранж-
мана одржано је 14. и 15. маја 2021. 
године у нашој школи, на коме је 
учествовало осам такмичарки у 
пратњи њихових ментора. 

У припремању за ово такмичење 
највише ми је помогла менторка 
Емина Голубовић, али и остали про-
фесори економске и туристичке 
струке. Такмичење је трајало два 
дана, и састојало се из теста знања, 
креирања туристичког аранжмана 
и попуњавања хотелске документације. 
Првог дана само такмичење је за 
мене било мало стресно, с обзиром 

да је конкуренција била јака и време 
за израду задатака органичено. 
После такмичења одржана је свеча-
на вечера, где сам имала прилику 
да мало боље упознам остале так-
мичарке. Одмах смо се зближиле и 
престале да посматрамо једне 
дру ге као конкуренцију. Сутрадан, 
након попуњавања хотелске до-
кументације, школа је као дома ћин 
организовала излет који је укључивао 
посету Архео-етно парка Равна, 
Винарије Јовић, и излетишта Бањице. 
Повратак ка школи није био баш 
весео, с обзиром да се ближио крај 
нашег дружења. Али када смо ви-
деле ранг листу, све смо биле срећне 

због својих постигнућа, као и због 
туђих. Поред јаке кон куренције, 
успела сам да освојим 2. место. Овим 
резултатом сам и више него задовољна 
јер се мој труд исплатио, и драго ми 
је што сам добила прилику да 
учествујем на овом такмичењу и 
покажем своје знање и практичне 
вештине.

Ово такмичење је за мене било 
пре свега једно прелепо искуство и 
дружење и веома ми је драго што 
ће наша школа и град Књажевац, 
осталим учесницама остати у лепом 
сећању – а управо то је за мене 
највећа награда!

Марија Богдановић, IV4
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Ученичка компанија  
„Spirit of the Past“ у финалу 
националног такмичењаТАКМИЧЕЊА

Предузетничко образовање 
до приноси промовисању предузет-
ничке и иновативне културе, ме њају-
ћи убеђења и ставове, а обез беђују-
ћи неопходне вештине. Ученичка 
компанија је програм који омо гућава 
ученицима да буду ук љу чени у 
раз вој и вођење сопствених компа-
нија, са реалним производима и 
услугама, као и да управљају за рађе-
ним новцем за време трајања 
њихо вог средњошколског обра зо-
ва ња. Ученици кроз наставни план 
и модул, под менторством обучених 
наставника, стварају компанију, 
ра звијају је и затварају у току једне 
школске године. Најчешће компанија 
има петоро ученика у тиму, који 
чине менаџмент компаније и који се 
по јављују на регионалним и нацио-
налним такмичењима. Такмичења 
уче  ничких компанија су се, као и 
претходних година, нашла у зва-
ничном Календару такмичења и 
смо три Министарства просвете, 
нау ке и технолошког развоја Репу-
блике Србије под називом ''Смотра 
ученичких компанија Србије у школ-
ској 2020/2021. години''. 

Ове школске године, с обзиром 
на епидемилошке мере, Регионално 
такмичење одржано је онлајн, пре-
ко платформе ZOOM, у периоду од 

22. марта до 22. априла 2021. годи-
не. За ово такмичење обухватило је: 
регистрацију на платофрми, снимање 
и слање кратког видеа о ученичкој 
компанији, компанијски извештај 
написан у складу са смерницама, 
интервју са члановима жирија и 
онлајн сајамско представљање. 

Назив наше компаније је ,,Spirit 
of the Past“ а чланови компаније су:  
Дуња Шамбо, Тијана Трифуновић, 
Милица Манојловић, Љубица Ши шић 
и Маријана Савић, а наши ментори 
су наставници Иван Амон и Сања 
Маркулин. Имајући у виду да је Кња-
жевац место у коме се сваке године 
повећава број туриста, хтели смо да 
освежимо туристичку понуду тако 
што туристима нудимо нешто ново, 
да културно-историјско наслеђе 
нашег краја упознају из другог угла.  
Наша компанија пружа услуге sto-
rytelling-а и time travel-а  посетио-
цима археолошког налазишта Ti macum 
Minus у Равни код Књажевца. Услу-
ге се састоје у причању прича пости-
оцима археолошког налазишта 
путем коришћења чињеница, 
нараци је и импровизаци је, као и 
услуге „путoвања у прошлост“ уз 
помоћ које посетиоци, за време свог 
боравка на налазишту, живе живо-
том римских владара, војника и 

поданика, носе одећу, припремају 
храну, праве наките и посуђе... Наша 
мисија је да нашим услугама пружи-
мо туристима потпуни доживљава-
ња античког начина живота, како би  
разумели  развој цивилизације и 
напредак људског друштва, унапре-
дили свој начин живота и постигли 
традиционалне и садашње вред-
ности.

Након тродневне борбе 50 ком-
панија распоређених у пет региона 
у Србији, компанија наше школе по 
први пут од када учествујемо на овом 
престижном такмичењу, пласирала 
се у Национално финале ученичких 
компанија. Тог дана, када су органи-
затори прогласили да смо изабране 
као једна од 20 компанија које ће се 
такмичити на Националном та кми -
че њу, осетиле смо велику срећу и 
понос, али смо већ тог тренутка 
знале да нас очекују дуге припреме 
и планирање пословне тактике за 
борбу са најбољим ученичким ком-
панијама у Србији. Само регионално 
такмичење је било јако занимљиво, 
дружиле смо се са осталим тимови-
ма, смејале се и упознавале нове 
људе и њихове пословне идеје.

Национално  такмичење  нај бо-
 љих ученичких компанија одр жало 
се од од 2. до 4. јуна, такође преко 
платформе Zoom. Ово такмичење 

почело је сајмом ученичких ком па-
нија, а поред главног жирија, који је 
имао задатак да одабере најбољу 
ученичку компанију која ће пред-
стављати Србију на европском та-
кмичењу ученичких компанија, ове 
године смо имали и TeleGroup жири 
који ће наградити тим који је по 
њиховом избору најбоље применио 
информационо-комуникационе 
те х но логије у раду ученичке компа-
није. Такође, ове године додељивале 
су се и награде за пет младих лиде-
ра као и награда за тим који је по-
казао најбољи тимски дух. Пред-
ставили смо се главном жирију 
кра   тким  видео филмом,  компа ниј-
 ским изве штајем и четворомину тном 
презентацијом a затим су усле дили  
интервјуи  са  члановима  оба  жири-
ја. Рекли су да им се јако свиђа наша 
идеја и да би волели да буду део 
једне од наших тура. Није нам било 
све једно, желеле смо да оставимо 
добар утисак и представимо нашу 
школу на најбољи могући начин и 
мислим да смо успеле.

Такмичење је било јако за ни-
мљи во, било је ту пуно смеха, шалe 
и наравно сликања јер се без тога не 
може. Рад у групи са осталим чла-
новима био нам је веома изазован 
и одлично смо се снашле у свим 
задацима који су били постављени 
пред наш тим, свакако уз неизо-
ставну помоћ наших ментора који 
су нам помагали кад год је за то 
било потребе. Како волимо да 
упознајемо и откривамо нове ства  ри 
и вештине, веома  нам је драго и 
поносне смо што смо чланице ове 
компаније. Та кође, како су неки од 
нас и матуранти, овај догађај ће нам 
остати као једна лепа успомена из 
средње шко ле.

Милица Манојловић,  III4 и  
Дуња Шамбо, IV2
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15. Међународни сајам виртуелних 
предузећа ''Цеље 2021'' ТАКМИЧЕЊA

Сајмови значајно доприносе 
развијању стручних и практичних 
компетенција ученика и ширењу 
сарадње са вршњацима из других 
градова и земаља, што доприноси 
јачању предузетничког духа код 
ученика, развијању комуникационих 
вештина и порасту ученичког само-
поуздања.

УченициТехничке школе обра-
зовног профила комерцијалиста 
учестовали се на 15. Међународном 
сајму виртуелних предузећа и уче-
ничких компанија, којијеодржан у 
Словенији у граду Цељу, али ове 
године у онлајн формату.

Запослени у  виртуелном предузе-
ћу „ The Smoothie Life“: Јована Николић, 
ЈованаСтанковић, Дуња Шамбо IV2 и 
МаријаМилошевић, ИваТодоровић 
II4, ученице образовног профила 

комерцијалиста,  са наставницом 
економске групе предмета Сањом 
Маркулин, својим учешћем достојно 
су репрезентовали своју земљу, град 
и школу.

На 15th International Practice Firm 
Fair (virtual) пословало је 42 предузећа 
из 10 земаља (Словеније, Индонезије, 
Канаде, Швајцарске, Италије, Чешке, 
Словачке, Хрватске, Бугарске, Црне-
Горе и Србије). За сајамски наступ 
ученици су овог пута имали , чини 
ми се, тежи задатак него пре две 
године јер су морали да се пред-
ставе преко Gmeetсастанка, а по-
словне разговоре су водили преко 
Zoom собе, наравно наенглеском 
језику. Поред осмишљавања штанда 
и припреме документације за сајамско 
пословање са физичким и правним 
лицима, ученици су морали да креирају 

вебсајт, презентацију и бизнис план, 
сниме рекламни видео https://youtu.
be/oPs_jHiPxAg и осмисле целоку пну 
маркетинг кампању. Иако је ово 
такмичење због онајн формата више 
имало ревијални него такмичарски 
каратер, поносни смо на чињеницу 

да смо једна од само три школе које 
су представљале Србију на овом 
такмичењу.

Сања Маркулин,  
наставница економске и 

туристичке групе предмета

Пролећни изазови за наше ''енглезе''
Филип Жикић,I4, Анђела Ми-

лановић, I4, Тијана Милошевић, 
I3,  Лора Јовановић, I2,  Анђела 
Нешић,II4,  Ива Тодоровић, II4, 
Љубица Шишић II4, Лазар Марковић, 
II3, Вера Јеленковић,IV4, Го  ран 
Милетић, IV4,  Алекса Антић, III2 , 
Маријана Савић, III4 , Борис Јовић, 
III4 , Константин Станојковић, III3 
,и Александар Пејовић, III3. – то су 
наши љубитељи енглеског језика, 
они који овај језик воле, негују и 
стално усавршавају и труде се да 
достигну, па и престигну, своје вршња-
ке који овај језик уче много интензив-
ни је и дуже.  

Након прелиминарне рунде 
међународног ''HIPPO'' такмичења, 

одржаног 23. априла у нашој 
школи, по један ученик са 4. и 5. 
нивоа остварио је пласман у полу-
финале, па су се Анђела Нешић 
и Алекса Ан тић 28. маја такми-
чили „online“, и сада очекују 
резултате.  

У међувремену, матуранти су 
заблистали  на  Окружном  такми-
че њу из енглеског језика одржа-
ног у Техничкој школи у Зајечару, 
па је Алекса Антић освојио треће 
место. Но, због ограниченог броја 
ученика за учешће на републич-
ком нивоу такмичења, пласман 
је нажалост изостао.  

Наши такмичари су срећни што 
их је школа и ове године подржала 
и омогућила да учествују на такми-

чењима, али су и презадовољни 
својим менторима, Младеном и 
Наташом. „Од самих такмичења, 
дра жи су нам часови додатне наста-
ве које имамо и у школи и у гугл 
учи они цама. Када радимо у школи, 
дружимо се и учимо, али када ра-
димо у виртуелном окружењу, 

садржаји нам стоје на располагању, 
па можемо да вежбамо када и 
колико желимо.“ 

До неких нових резултата и 
прилика за дружење и такмичење, 
трудићемо се да будемо још бољи.

Наташа Аранђеловић,  
наставница енглеског језика
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ТАКМИЧЕЊА
Покрени своја чула  
у тимакум минусу

Пословни изазов Источне Србије 2021.

Tим ученика Техничке школе освојио је 4. место на онлајн 
такмичењу из области одрживог туризма на Факултету за 
туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета „Синги-
дунум“. 

Ученици средњих школа имали су задатак да предложе 
идеју развоја туристичке дестинације / хотела у складу са 
еколошким стандардима. У излагањима, видео материјалу и 
презентацији било је потребно да објасне очекивани допринос 
идеје и да изложе планове за примену и одрживост. Тим наше 
школе чинили су: Борис Јовић, Тијана Павковић и Лена 
Ранђеловић ученици одљења 3/4, образовног профила 
туристичко-хотелијерски техничар са ментором Сањом Мар-
кулин који је представио туристички производ "Покрени своја 
чула у Тимакум минусу". Видео можете видети на следећем 
линку:

https://youtu.be/GOOfCY8ErAM

Још једно такмичење је окупи-
ло ученике средњих школа из Бољевца, 
Књажевца, Мајданпека, Сокобање и 
Зајечара. Тим Техничке школе чи-
нили су:Тијана Трифуновић, Борис 
Јовић, Маријана Савић, Невена 
МИлошевић, Јована Милошевић 

ученици одељења 3/4, туристичко-
хотелијерски техничар И ментори 
Иван Амон И Сања Маркулин. Тимо-
ви су имали задатак да осмисле 
производ или услугу који ће учини-
ти да се млади више укључе у кул-
турна дешавања у својим градовима. 

Уз помоћ пословних ментора креи-
рали су бизнис планове и видео 
презентације за своје идеје које су 
другог дана такмичења представи-
ли члановима жирија

Такмичење – Пословни изазов 
је покренуто пре дванаест година са 

намером да подстакне средњошколце 
да употребе своје вештине на ино-
вативан начин како би унапредили 
свој предузетнички дух и повећали 
своје могућности за запошљавање.

Циљ овог такмичења је да се 
ученицима пружи интензивно ис-
куство које им омогућава да иско-
ристе своје потенцијале, науче како 
се ради у тиму и развијају своје 
презентацијске вештине док ис-
товремено састављају реалан бизнис 
план.

Такмичење је реализовала 
организација Достигнућа младих у 
Србији уз финансијску подршку 
Министарства омладине и спорта, 
UniCredit банке, Америчке агенције 
за међународни развој USAID, компаније 
Oracle и Универзитета Метрополитан.
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ТАКМИЧЕЊA
Изазов специјал: Млади знају 

решење за климатске проблеме! 

Фитнес у доба пандемије

Изазов специјал је једнодневни онлајн догађај који је одржан под слоганом “За нову генерацију 
предузетника који брину о заштити животне средине”.

Догађај је одржан 18. децембра и окупио је 151 ученика из 33 средње 
школе у 22 града.  Екипу Техничке школе сачињaвале су: Ива Тодоровић, 
Марија Милошевић, Љубица Шишић, Катарина Гојковић, Јана Милосављевић 
ученице одељења II4, образовног профила комерцијалиста.  Овај интен-
зивни догађај комбиновао је тренинг и такмичарски део, а ученици су 
научили како да користе алате који им омогућавају да анализирају ширу 
слику о климатским програма и различитим улогама у систему, као и да 
преиспитају улогу појединца у заштити животне средине. У другој поло-
вини догађаја, тимови су припремали иновативна решења на проблеме 
које су дефинисали током дана и одабрано је петнаест тимова који су 
презентовали своје идеје пред жиријем.

Тим Техничке школе освојио је шесто место на онлајн 
републичком такмичењиу за ученике средњих школа и 
гимназија, који је организовао Пословни факултет Универзи-
тета ''Сингидунум'' из Београда. У конкуренцији се нашло 16 
школа, које су се надметале у решавању студије случаја из 
области економије.

 Тема овогодишњег такмичења била је ''Управљање 
организацијом у време пандемије'', а наш тим чиниле су 
ученице Тијана Трифуновић,III4 , Маријана Савић,III4 , и  Ива 
Стојковић,IV4 , којима је ментор била Сања Маркулин.

 Оне су представиле своје решење за организацију 
рада и остваривања прихода фитнес центра, у време док је 
центар затворен због пандемије, као и видео са предлогом за 
вежбу у кућним условима. 

 
Видео можете погледати на линку: https://youtu.be/

sG6sokCJMbQ 
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НАСТАВА Онлајн настава и вештине
И пре него што нас је пандемија 

натерала, наши наставници су се 
рад је на првом месту. Из компју тер-
ске графике такође постоје теоријске 
основе, али нема цртања на рачуна-
ру без тога да се руком осети клик 
или двоклик мишем, превлачење и 
слично. Исто то важи и за моделира-
ње машинских елемената и кон-
струкција. Пројектовање технолош-
ких система је тек посебна прича. 
Можемо израдити план стезања, 
план резања, план алата, можемо 
написати програм и ручно. Све то 
можемо испробати на симулатору. 
Да, немају га ученици, али може то 
наставник радити уживо или сни-
мити. Али, потребно је наштеловати 
машину… Е то је већ немогуће учи-
нити онлајн! Нити некога учити, 

нити научити. За то је потребно 
практично пробати и осетити.

Наши наставници су спретно 
о с ми шљавали планове и утркивали 
се са короном. Планове су прилаго-
ђавали начину рада. Када год је то 
било могуће, настава ових пред-
мета изводила се у школи. Комби-
новала се настава различитих пре-
д мета како би ученици могли усво-
ји ти потребна знања и вештине. 
Мо же се рећи да је то трка са време-
ном. Да ли је успела? Надамо се да 
јесте, а прави резултати видеће се 
на матурском испиту.

Златица Геров, педагошки 
саветник, наставник машинске 
групе предмета и информатике

Оператер основних грађевинских радова -  
Ново занимање у нашој школи

У складу са захтевима модерног 
грађевинарства коме су потребни 
универзални радници, који нису 
ограничени на извођење радова из 
само једне области, уведено је ново  
занимање оператер основних гра-
ђе винских  радова.  Сврха  трого ди-
 шњег  школовања је  оспосо бљава-

ње у че ника за извођење зидарских, 
тесарских, армирачких и бетонских 
радова и организовање и припрему 
ових радова уз примену мера за-
штите на раду и заштите животне 
средине.

Ово је занимање намењено 
они    ма који ће радове изводити 

сво  је ручно, имати могућност да брзо 
до  ђу до посла и буду добро пла ће ни.

У првој години школовања уче-
ници имају 15 часова општеобра-
зовних предмета и 17 часова стучних 
предмета (од којих су 3 часа вежби 
и 6 часова практичне наставе) на 
недељном нивоу. Већ у другој годи-
ни број часова стручних предмета 
расте на 20 од којих је чак 12 часова 
праксе да би у трећој години број 
стручних часова достигао до 25, а 
практичне наставе чак 18 на не дељном 
нивоу. Ови часови практичног рада 
се односе на предмет Технологија 
рада са практичном наставом који 
има и део са теоријском наставом и 
блок наставом која се у првој и другој 
години изводи са по 60 часова да би 
у трећој години по растао на 90 ча-
сова. У зависности од  услова прак-

тична настава ће се изводи у школској 
радионици и на градилиштима у 
групама до 5 ученика што ће омогу-
ћити лакше са владавање потребних 
вештина.

Ученици ће стицати стручна 
зна  ња и вештине из бројних области 
као што су читање пројеката, упо-
знавање са грађевинским мате ри-
јали ма и конструкцијама, изради 
предмера, предрачуна и калкулација 
цена, организовању радног места ... 
За ову школску годину предвиђен 
је упис 15 ученика овог занимања, 
а у одељењу ће бити и 15 ученика 
за занимање руковалац грађевин ском 
меха низацијом са којима ће похађати 
опште и неке од стручних предмета.
 Горан Поповић,  

наставник стручних предмета 
грађевинске струке

стручно усавршавали и оспосо бља-
вали за примену информационих 
технологија у настави. Није било 
неких већих проблема у том по-
гледу за прелазак на онлајн наставу.

Али, проблем је у обучавању за 
стицање вештина. То је готово не могуће 
извести онлајн. Тога у стру чним 
школама има доста. Ту се јавља 
проблем, али, потрудили смо се да 
и њега превазиђемо. 

Ученици образовног профила 
Техничар за компјутерско управља-
ње (ЦНЦ) машина током школовања 
имају неколико предмета код којих 
су вештине заправо главни носиоци 
стечених компетенција. У практичној 
настави има и теорије, али практичан 
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НАСТАВА 
Шта јесте  

онлајн настава, а шта није?
Интернет је давно ушао у наше 

животе. Понудио нам је простор за 
реализацију онлајн наставе и могли 
смо да бирамо да ли да га користи-
мо или не. Његове ресурсе користи-
ли смо повремено, а онда је дошао 
март 2020. године. Почела је про-
мена парадигме образовања.

Некоме се можда не свиђа, мо жда 
некоме не одговара, или је неко једва 
дочекао ову промену, али чи њени ца 
је да се она се дешава. Сада постоји 
шанса да променимо све оно за шта 
смо сматрали да није добро у об-
разовном процесу. Имамо шансу, а 
да ли ћемо успети, то зависи само 
од нас и ни од кога другог. 

До сада смо у теорији дидакти-
ке имали неколико облика наставе: 
фронтални, групни, рад у пару и 
ин дивидуални рад (са одређеним 
варијацијама). При томе смо при-
мењивали различите методе рада. 
Годинама уназад говоримо о мето-
дама активне наставе. Најкраће 
ре чено, све што активира ученика 
је активна метода. Са променом 
па радигме, уводимо и нови облик 
рада, а то је онлајн настава. Овај 
облик наставе, по некима је квали-
тетан, по некима не. Kвалитет овог 
облика наставе заправо не зависи 
од карактеристика облика, већ од 
способности наставника и ученика 
да је примењују. Kао што фронтални 
облик рада може да буде добар 
начин рада и веома квалитетан, 
тако може и да буде катастрофалан, 
а то углавном зависи од начина на 
који га наставник реализује. Исто 
тако је и са онлајн наставом.

Интернет нам нуди могућност 
да реализујемо све ове облике рада, 
а на нама је да бирамо шта желимо. 
Да бисмо одабрали да реализујемо 
било који облик или методу, морамо 

да познајемо одређене веб-алате и 
софтвере за рад у овом простору. Kао 
што смо у учионици учили да орга-
низујемо неку наставну методу, тако 
је и овде потребно да организујемо 
методе у онлајн простору. 

Због тога је веома битно да ра-
зјаснимо шта јесте онлајн настава, 
а шта није.

ТВ-часови јесу занимљив и ко-
ристан ресурс, али никако не смемо 
да га подведемо под онлајн наставу. 
Ученици улажу најмање енергије 
приликом оваквог начина рада,па 
самим тим најмање и добију. То су, у 
ствари, информативне емисије на 
одређену тему. Информације које 
предавачи на ТВ-у дају публици јесу 
корисне, али је питање колико су те 
информације занимљиве и мотива-
ционе за даљи рад. То зависи од 
индивидуалне способности на-
ставника који припрема (снима) час. 
На ТВ каналима као што су Дискаве-
ри, Национална географија, Хистори, 
Експлорер и други има сличних са-
држа ја са много квалитетнијом 
продукцијом. Ово НИЈЕ онлајн на-
става. 

Ако предавање радимо ис кљу-
чиво преко ZOOM-а или GoogleMeet-а, 
нисмо много променили у односу на 
класично предавање у учионици. 
Једино простор - нисмо више у фи-
зи чкој учионици, сада смо на интер-
нету. Ако је ученицима било тешко 
да нас слушају у учионици како 
при чамо 45 минута, зашто мислите 
да ће им овде бити интересантно? 
Сада ће им бити још теже, јер нису у 
школском простору који је креиран 
за учење, него су у својим домовима, 
где имају пуно ометача, и у просто-
ру који је за спавање, играње, за-
баву. То је још горе него у учионици. 
Ако по пирамиди учења ученицима 

остаје само 5% оног што слушају, 
овде ће им остати још мање. Још ако 
томе додамо време које ученик 
про води испред рачунара или мо-
билног телефона… Ово НИЈЕ онлајн 
настава.

Неки наставници ученицима на 
Гугл учионици само постављају до-
кументе. Чак и када комбинујете 
текст и слику, то је исто као да сте им 
у учионици у школи дали да читају 
књигу. Знате оне наставнике који 
када уђу кажу: „Отворите ту и ту 
страну у књизи и прочитајте лекци-
ју“. Ово је исто. Према пирамиди 
учења, овде им остане упамћено око 
10%. Ни ово НИЈЕ онлајн настава.

Постављање YouTube снимака 
или линкова до сајтова такође је 
једносмеран начин рада, који, за 
разлику од текстуалних или ПДФ 
докумената, нуди мултимедијални 
садржај. Са овим мултимедијалним 
садржајем ученцима остане за пам-
ћено 30-40% оног што је у садржају. 
Занимљиво је и практично, али ни 
ово НИЈЕ онлајн настава. 

Онлајн настава је комбинација 
свега горе наведеног, плус много 
додатних онлајн ресурса, које сада 
много лакше можемо искористити 
него у учионици. Велика интерактив-
ност је предност интернета 2.0 и то 
треба искористити. Интерактивне 
слике, интерактивне презентације, 
квизови, едукативне игрице, само 
су неки од додатних ресурса које 
морамо да користимо у онлајн на-
стави. 

Онлајн настава се не може за-
мислити као копија или клон на-
ставе у учионици. Није изводљиво. 
Можете покушати, али нећете до-
бити квалитетну наставу. Сада 
има   мо шансу да упослимо ученике, 
сада смо у њиховом окружењу (ин-

тернет простор) - сада ТО ТРЕБА 
ИСКОРИСТИТИ. Онлајн наставу не 
треба да замислимо као наставу са 
структуром часова од 30 или 45 
ми нута. Онлајн настава мора бити 
конципирана као пројектна наста ва, 
а идеално би било као МУЛТИ-
ДИСЦИПЛИНАРНА ПРОЈЕКТНА НА-
СТАВА. 

Ова промена треба да донесе 
већу промену у главама ученика и 
родитеља него наставника. Настав-
ници ће се, у мањој или већој мери, 
прилагодити промени, али циљ 
тре ба да буде да ученике да изву-
чемо из стања учмалости, пасив-
ности, чекања на наставника и његова 
појашњења, чекања на оцену, чекања 
распуста...

Добили смо шансу да ученике 
активирамо. Зато треба да им каже-
мо да морају да искористе најмање 
три извора из којих ће да усвајају 
садржаје. Да им понудимо: ТВ-на ставу, 
Гугл учионицу, уџбеник и интернет 
претраживање. И да од њих захте-
вамо да их користе. Да се не ослоне 
само на један извор као што је то до 
сада био случај. Да код њих развијемо 
истраживачки дух и самосталност 
и одговорност. 

Ако у томе успемо, то ће бити та 
промена парадигме. То ЈЕСТЕ онлајн 
настава.

Златица Геров, педагошки 
саветник, наставник машинске 
групе предмета и информатике
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Наш свет остаје за младе
Искуства у подучавању

НАСТАВА
Наставница информатике и машинске групе предмета мср Златица Геров присетила се  у ауторском тексту за ''Идеју'' семинара које осмишљава и са 

колегама реализује већ десетак година. Прошла јесен донела је нови изазов: сарадњу са ОКЦ из Бора на инструкционом дизајну нових семинара.

Ево, већ тридесет две године 
запослена сам у просвети. Радим 
посао који обожавам и који ме ис-
пуњава. Уживам да подучавам – за-
то сам наставник, али уживам и да 
учим – да бих била што бољи на-
ставник. Пре непуних десет година 
пожелела сам да своја знања пре-
несем и колегама. Жеља ми се ос-
тварила. Са Љиљаном Жикић, ди-
ректором шко ле и Лидијом Јевтић 
Вушковић, наставницом стручних 
предмета грађевинске струке, као и 
Марином Милошевић, педагогом, 
успеле смо да акредитујемо семинар 
''Савремени модел планирања и 
реализације наставе стручних пре-
дмета у стру чним школама'', уз по -
др шку Ре  гионалног центра за 
стру чно уса  вр ша вање из Књажевца. 
Акреди тација је важила две године 
и семинар је реализован у више 
наврата у разним школама широм 
Србије. То је било веома напорно због 
путовања.   

У следећем циклусу акредиса, 

заједно са супругом и колегом Гора-
ном Геровим, акредитован је био 
онлајн семинар ''Интердисциплинар-
ност и тематска интеграција у на-
стави техничке групе предмета'', 
овог пута уз подршку и у сарадњи 
са Образовно креативним центром 
из Бора. Тако 2016. године постајем 
њихов активни сарадник. Семинар 
је био у онлајн организацији, на мудл 
платформи. Реализован је много 
пута и било је доста учесника.

Истовремено, похађала сам 
многе обуке, стицала нова знања и 
у следећем циклусу акредитације 
прошла су три семинара, поново у 
сарадњи са Образовно креативним 
центром из Бора. Ови семинари су и 
данас актуелни и реализују се. То су 
''Групни рад и интердисциплинар-
но ст са применом веб-алата'' и 
''Ди гитални маркетинг у економији, 
угости тељству и туризму'', који су су 
ак ре дитовани и које реализујем 
заједно са колегиницом Наташом 
Јанкулоски, док семинар ''Унапређи-

вање ком петенција за рад са при-
правником'' реализујем самостално. 
Сва три семинара реализују се онлајн 
и актуелни су већ четврту годину 
заредом. Собзиром на сва ова ис-
куства у онлајн раду, није било већих 
потешкоћа при преласку на онлајн 
наставу. Веома брзо смо се реорга-
низовали и кренули у наставу на 
интернету.

У међувремену, моја сазнања су 
се такође ширила. Прошле јесени, 
Образовно креативни центар из 
Бора понудио ми је ангажовање у 
новој активности –  а то је рад на 
ин  стру кционом дизајну нових се-
минара. Како волим изазове, и овај 
сам при хватила. То је истовремено 
била и прилика за стицање нових 
знања. Морам признати да сам ове 
године упознала много нових алата 
и сте кла искуство у раду са њима. 
Такође, пуно сам научила о томе 
како да неки материјал „оживим“ и 
начиним за нимљивијим и привла-
чни јим читаоцу. Све то, наравно, 

аутоматски пр и  мењујем и у раду са 
својим уче  ни цима. 

Дизајнирала сам материјале на 
два семинара – ''Екскурзија као об-
разовни ресурс'' и ''Експерименти у 
настави''. Наравно, још увек нису 
акредитовани, јер се поступак акре-
дитације тек очекује на јесен, али 
семинар ''Експерименти у настави'' 
се већ реализује, а ја сам поново у 
новој улози – сада као супервизор. 
Паралелно са тим изучавам GeoGebru 
и радим на дизајнирању новог онлајн 
програма стручног усавршавања. 

Јесен ће сигурно и мојим учени-
цима донети нова изненађења и 
новине у настави, јер се, без обзира 
на тридесетдвогодишње искуство, 
и даље трудим да пратим трендове 
развоја информационих технологија 
и хватам корак са младима. На мла-
дима свет остаје, а млади живе у 
свету какав смо им ми створили. 
Зато се трудим да своја знања пре-
несем и колегама, да стварамо што 
бољи свет младима.

мср Златица Геров,  
педагошки саветник

Филмови као задатак у настави
Током редовне наставе из пред-

мета Маркетинг у туризму ученици 
су имали један занимљив пројектни 
задатак чија је израда трајала два 
месеца. Задата је била израда фил-
мова за туристички производ (уго-
ститељски објекат, смештајни об је-
кат, природни или друштвени лока-
литет), којим могу да помогну тури-
стима да дођу до информација о 
Књажевцу, његовој природној раз-
ноликости и богатој културној ба-
штирни. 

Фазе пројекта биле су: дефи-
нисање туристичког производа, 
утврђивање извора информисања 
и стратегије, избор метода и начина 
снимања (слика, звук), израда видео 
материјала, његова обрада и мон-
тирање, као и презентација резул-
тата.

 Утисак ученика је био да су 
ме  ста која су свакодновно посећ и-
вали  сада постала занимљивија, јер 
су морали да их сагледају на један 
нови начин, као и да осмисле њихово 

представљање, како би другима 
пре нели ту атмосферу, привукли их 
и показали шта она све нуде и како 
могу да квалитено време проведу 
на њима. Ученички радови су пре-
зентовани у оквиру вебинара на тему 
„Локални туризам у центру пажње“ 
као део великог пројкта „CulTours”,  
као и на јавном/огледном часу коме 
су присуствовали ученици у учиони-
ци који су те недеље имали наставу 
у школи, ученици који су били код 
куће те недеље преко гугл учионице 

и 10 заинтересованих колега који су 
се прикључили путем линка гугл 
учионици.

Водопад Бигар: https://youtu.
be/Q_wmrNsF9Nw

СП Ресорт Бањица: https://youtu.
be/YI6gZinDo8A

Спомен-парк:  https://youtu.be/
bc9_jzQcyHs

Сања Маркулин,  
наставница економске и 

туристичке групе предмета
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Пројекат за Ноћ истраживача

Од цртежа до пиона НАСТАВА

На позив Научног клуба Регио-
налног центра за стручно усавр ша-
вање из Књажевца, за учешће у 
оквиру Европске ноћи истраживача 
са темом “Наука је свуда”, желели 
смо да покажемо да је наука заиста 
свуда око нас и у свему. 

Стручно веће машинско-инфор-
матичке струке најпре се састало да 
излиста идеје пројеката којима би смо 
учествовали. Тада смо одабрали три 
активности. Једна је из области 
еле ктичних мерења, а дру ге две су 
са циљем израде ма теријала за ве-
ома интересантну игру. 

Прву активност реализовале су 
наставнице електротехнике – Ивана 
Спасић и Јелена Илијић са ученици-
ма другог разреда образовног 
про   фила техничар за компјутерско 
управљање (CNC) машина. Демон-
стрирали су виртуелна електрична 
кола и мерења. Све то уз симулацију.

 Најзанимљивија активност на-
звана је „Од цртежа до пиона“. То је 
приказ пута од идејне скице произ-
вода до саме његове реализације. 
Треба израдити фигуре пиона (пешак 
у шаху) и коцкице  за игру. У при-

преми саме активности (која је трајала 
месец дана) учествовали су ученици 
свих разреда образовног профила 
техничар за компјутерско управљање 
(CNC) машина. Ученици првог раз-
реда цртали су технички цртеж. 
Други разред бавио се израдом 
3Dмодела, а трећи разрадом тех-
ничког цртежа.  

Наши матуранти су кроз припре-
ме за матурски испит, а на основу 
претходне документације, изради-
ли план обраде, план стезања, план 
алата, план резања и програмски 
лист. Након тога, унели су програм у 
машину (школски CNC струг) и па-
ралелно радећи са ученицима трећег 
разреда, тестирали га на симулато-
ру. На крају, у завршној активности, 
уследило је подешавање машине и 
сама израда пиона.Када су заврше-
на четири пиона, онда су их млађи 
ученици „декорисали“ различитим 
бојама. Паралелно са тим, друга 
група ученика бавила се мо де лира-
њем, програмирањем и 3D штампом 
коцкице за игру. Одлучи ли су се за 
3D уместо глодања, због ма  теријала 
- пластике. На завршној активности, 

ученик четвртог разреда, Немања 
Рангелов, демострирао је практично 
подешавање машине и процес из-
раде, а што представља финални 
продукт практично упо требљивог 
програмирања на конкретном про-
изводу.  

Ову активност реализовали су 
наставници Ивица Богдановић, Саша 
Милосављевић, Радиша Милутино  -
в ић и Горан Геров, са ученицима 
тре ћег и четвртог разреда, а Мила 
Ста нисављевић и Златица Геров са 
уче ницима првог и другог разреда. 

Трећој активности - игри „Пре-
стигни ме ако знаш“, претходила је 
израда табле у физичком и вирту-
елном смислу. На часовима додатне 
наставе, ученици су са наставницом 
Милом Станисављевић бирали фо-
тографије прикладне за таблу, с 
обзиром на тему. Те фотографије 
уклопили су у једну, која је постала 
основа табле. Са другом групом за-
интересованих ученика, наставни ца 
Златица Геров осмислила је питања 
и уградили су их у интерактивну 
слику, како би то могли приказати 
преко пројектора. И на крају, игра је 

могла да почне. Наш мини квиз 
„Престигни ме ако знаш“ водио је 
ученик Лука Соколовић, а као играчи, 

учествовали су Катарина Петровић, 
Александар Пејовић, Матеја То до ровић 
и Вељко Стојановић, сви из одељења 
трећег разреда образовног профила 
техничар за компјутерско управљање 
(CNC) машина. Остали ученици друг е 
и треће групе овог одељења су, као 
публика, пажљиво пратили, били 
помоћ по потреби, али и активно 
навијали. На крају, највише среће у 
игри, уз „петицу“ коју је бацила, 
имала је Катарина Петровић и до-
била највећу чоколаду. Слатке на-
граде биле су и за публику. Толико 
слатке да ћемо поновити игру.

Мср  Златица Геров,  
педагошки саветник



18

ПРОЈЕКТИ
Посета градилишту  
„Интеграл инжењеринга“

Припрема руковалаца грађевинском 
механизацијом за завршни испит

НАСТАВА

Ученици Tехничке школе, смера 
грађевински техничар, одељења II2 
и III2, имали су прилику да 13. и 14 
маја ове године посете градилиште 
фирме „Интеграл инжењеринг“ на 
државном путу Вратарница–Кња-
же вац. 

Рехабилитација пута Вратарни-
ца–Књажевац у дужини 24 km 
обу  хватиће санацију постојеће и 
изградњу нове коловозне кон стру кције 
у складу са пројектом, затим санацију 
седам мостова, изградњу четири 
нова моста са претходним рушењем 

старих, рехабилитацију постојећих 
и изградњу нових потпорних зидо-
ва и цевастих пропуста, унапређење 
одводњавања пута, израду нове 
хоризонталне и вертикалне си-
гнализације.

Током обиласка ученици су прво 
посетили привредно градилиште 
ове фирме на коме су могли уживо 
да виде шта је све потребно за из-
вођење овако комплексног пројекта 
какав је рехабилитација једног 
државног пута. На самом градилиш-
ту љубазни домаћини из фирме 
„Интеграл инжењеринг“ су упозна-
ли наше ученике са технологијом 
извођења радова. Могли су да виде 
како изгледа једна асфалтна база, 
шта је све потребно за њен рад и 
како све тамо функционише. Опе-
ратер базе је објаснио поступак 
припреме материјала, мешање, 
дозирање и на крају излазак асфал-
тне смеше која се одатле превози до 
места уградње.

Након обиласка привредног 
гра дилишта ученици, у пратњи на-

ставника и домаћина, посетили су 
трасу на којој се изводе радови  и 
том приликом обишли су један део 
овог великог градилишта на коме се 
изводи потпорни зид за будуће ау-
тобуско стајалиште, као и место где 
се врши реконструкција једног моста, 
од неколико мостова чија се ре-
конструкција врши на овом путу. 
Љубазни мајстори на овом делу 
градилишта су упознали ученике 
како изгледа процес везивања и 
уградње арматуре и припрема за 
бетонирање плоче. 

Током два дана обиласка овог 
градилишта ученике су пратили 
наставници Лидија Јевтић Вушковић, 
Ивана Јевтић и Милан Вукић.

Захваљујемо представницима 
„Интеграл инжењеринга“ који су  
омогућили ученицима и наставни-
цима посету овом значајном гради-
лишту и радујемо се будућој сарадњи 
у наредним годинама.

Милан Вукић,  
наставник стручних предмета 

грађевинске струке 

Ученици трећег разреда обра-
зовног профила руковалац гра ђе-
винском меха низацијом блок-на ставу 
од две седмице имали су у предузећима 
ЈКП "Стандард" и "Пла стомет". Рукују-
ћи разноврсним машинама, припре-
мили су се за свој завршни испит, уз 
помоћ наставника Горана Поповића 
и Радмиле Тошић. На фотографијама 
је забележен део атмосфере са на-
ставе.
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НАСТАВА
Грађевински техничари посетили  

градилиште „ЈКП Стандард“
Ученици одељења I2 наше шко-

ле, смера грађевински техничар, у 
оквиру блок-наставе, 4. јуна 2021. 
године посетили су градилиште ЈКП 
„Стандард“. Градилиште се налази 
на простору градског вашаришта и 
представља управну зграду овог 
предузећа, које се бави водо сна-
бдевањем нашег града, пречишћава-
њем отпадних вода, управљањем 
комуналним  отпадом, уређењем 
зелених површина и одржавањем 
чистоће у нашем граду. Објекат који 
је тренутно у изградњи имаће око 
1000 m2 пословног простора и тре-
нутно су завршени груби грађевински 
радови и очекује се почетак извођења 
завршних радова. Читав пројекат 
финансира Министарство за држав-
ну управу и локалну самоуправу.

Током посете градилишту, инже-
њер овог предузећа Славољуб Ву-
шко вић упознао је ученике са кон-
структивним системом објекта и 
примењеним материјалима. Сво оно 
теоријско знање које су стекли током 

ове школске године, из области 
грађевинских конструкција и гра-
ђевинских материјала, могли су 
практично да допуне на конкретном 
примеру објекта. Ученици су били 
веома задовољни овом посетом и 
надају се да ће наредних година 
бити још сличних посета. Ученике 
су током посете пратили наставници 
Славица Митић и Милан Вукић.

Оно што треба овде нагласити, 
јесте да је грађевинарство сектор 
који се најбрже опоравља након 
пандемије вируса корона. Број из-
датих грађевинских дозвола у 
мар  ту био је за 20% већи него у 
марту прошле године. Ако погледа-
мо 2019. годину, која представља 
рекордну годину у погледу грађевин-
ске производње, када је остварен 

обим изведених радова у вредности 
од око 470 милијарди динара, мо-
жемо да кажемо да грађевинарство 
у наредним годинама очекује све тла 
будућност и посао за наше ученике 
који желе да се баве овим занима њем.

Милан Вукић,   
наставник стручних предмета 

грађевинске струке

Едукативне радионице у Равни
У четвртак 5. новембра 2020. године, у дво-

ришту Архео-етно парка у Равни, одржана је 
изложба радова и додела сертификата ово го-
дишњим полазницима летњих школа конзерва-
ције и традиционалних заната. 

Ученици одељења I4, смера туристичко-хо-
телијерски техничар, су након отварања из-
ложбе обишли депанданс Завичајног музеја у 
Равни и боље се упознали са  културним наслеђем 
нашег краја, као и са програмом едукативних 
радионица.
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Бројати до 34 - напорно,  
али корисно искуство

Снимање часова

НАСТАВА 

Средином августа прошле годи-
не, стигло је обавештење о распо реду 
снимања часова за средње стру  чне 
школе. Наиме, Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја 
(МПНТР) је, у сарадњи са За водом за 
унапређивање обра зовања и 
васпита ња (ЗУОВ), а због актуелне 
ситуације са пандемијом и 
могућности лакшег организовања 
наставе на даљину, извршило одабир 
школа задужених за снимање часо-
ва, по подручјима рада и наставним 
предметима. Шко ле задужене за 
реализацију снимања биле су у 
оба вези да изврше неопходне при-
преме и што пре започну снимања, 
како би пре почетка школ ске године 
имали снимљене часове за прве две 
недеље наставе. 

МПНТР и ЗУОВ су препознали 
на шу школу као одговорну и до-
раслу овом задатку. Име наше 
шко    ле нашло се у календару снима-
ња за септембар и октобар за по-
дручје рада машинство и обрада 
метала. У новембру је ову обавезу 
требало да преузме Техничка школа 
„Иван Сарић“ из Суботице. Како смо 
у контакту са ЗУОВ-ом сазнали, наше 
две школе би се наизменично ме-
њале на свака два месеца за два 
предмета: машински материјали и 
механика, за образовни профил 
те  хни чар за ко мпјутерско управља-

ње (ЦНЦ) машина. Пошто смо ис-
товремено добили и задатак да 
кре ирамо план наставе и снимања, 
у контакту са школом из Суботице, 
направили смо договор да за сеп-
тембар месец снимимо часове за оба 
предмета, а да даље, до краја школ-
ске године, наша шко ла настави са 
снимањем часова из механике, а 
њихова из машинских материјала. 
Такав договор направили смо због 
континуитета у настави, у најбољем 
интересу ученика обеју школа.

Часови које смо снимали п о ста-
вљани су РТС Планету, као и на 
Пор    тал Министарства за онлајн на-
ставу ''Моја школа''. Данас се, на наш 
понос, на оба портала, налазе по 34 
снимљена часа из оба предмета. На 
предлог Стручног већа, а уз сагласно-
ст директорке школе, колегиница 
Мила Станисављевић снимила је прва 
четири часа из машинских ма те-
ријала, а касније су наставиле коле-
ге из Суботице. Ја, Златица Геров, 
снимила сам 34 часа из механике. 
Покушаћу да читаоцима ''Идеје'', из 
свог угла, дочарам како је то снимање 
изгледало.

Најпре смо допис разматрали на 
седници Стручног већа, а указано 
поверење прихватили смо као част, 
јер је неко сматрао да ми то можемо 
урадити. Пошто је било предвиђено 
да овај посао радимо целе школске 

године, није било изводљиво да 
ангажујемо сниматеља и то реа ли-
зу јемо викендом, или у време мимо 
часова. Одлучили смо се да то буде 
у кућним условима, уз употребу 
аде кватног рачунарског програма. 

Пре сваког снимљеног часа, 
нај пре сам направила презентаци ју. 
За израду презентација углавном 
сам користила PowerPoint, а некад 
и Panel – Genial.ly. Наравно, при из-
ради презентације строго треба 
во  дити рачуна о ауторским пра ви  ма, 
али и о томе да снимљени час  гле да 
уче ник код куће и да му треба не-
како привући пажњу да одгледа до 
краја, а треба увек имати у виду и да 
ниво часа буде такав да може само-
стално да разуме. Због тога сам 
пра вила анимиране презентације, 
за које сам често самостално цртала 
слике. За израду и уређење слика, 
осим самог програма за израду 
пре зентације,  користила сам Pick-
Pi ckи Canva.com. Трудила сам се да, 
ионако компликовану тематику за 
овај узраст разјасним максимално 
упрошћено, корак по корак. Намера 
је да сваки ученик може самостално 
да разуме елементарне ств а ри, а 
касније, са наставником у шко ли 
може да врши надградњу стечених 
знања.

Када бих завршила, презентаци-
ју би детаљно прегледале колеге из 

стручног већа, да нема материјалних 
и словних грешака. Након тога би 
уследило снимање. За снимање сам 
у почетку користила Flashback Ex-
pre ss (према препоруци МПНТР). Е, 
ту следе занимљивости. 

Пошто сам користила бесплатну 
верзију програма, није било могуће 
сечење делова снимка и накнадна 
монтажа, па је све морало бити 
сни мљено без грешке у континуи-
тету. Иначе, снимак треба да буде у 
трајању од 25 до 35 минута. За 
сни мање је потребна апсолутна 
тишина. Дакле, у градским условима, 
у стамбеној згради, то је могуће само 
ноћу. У приватној кући, изолова ној 
од буке и саобраћаја, могуће је и 
дању, али треба упозорити или добро 
изоловати укућане. Одиста, није баш 
згодно када на пола снимања неко 
почне да пева, или се довикује са 
комшијом баш испод прозора про-
сторије у којој снимате… А било је и 
случајева када стигнем до пола часа, 
а комшиница почне да цепа дрва (у 
шупи која је испод прозора собе у 
којој снимам)… Због свега тога, 
распитивала сам се о другим мо-
гућностима и врло брзо оставила 
Flashback Express и прешла на Ac-
tivePresenter. У њему могу да, уко-
лико начиним неку грешку при 
сни    мању, све поновим, а када за  вр-
шим, могу да исечем непотре бно. 

Када завршим са снимањем, 
он да колеге прегледају да ли је све 
исправно. То је углавном радио Горан 
Геров. Уколико се појави било каква 
грешка, морам да је исправим, тј. 
најчешће да снимим поново. И тако, 
један по један, снимих 34 часа. Било 
је то напорно, али веома корисно 
искуство.

Мср Златица Геров,  
педагошки саветник
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ПРОЈЕКТИ
Како до решења  

Да Винчијевог кода?
Редовни читаоци „Идеје“ су 

вероватно упознати да је наша 
школа још претпрошле године от-
почела учешће у Еразмус+ пројекту 
под називом  “Да Винчијев код“  („The 
Da Vinci Code”),  заједно са колега ма 
из средњих школа из Бугарске, 
Ита лије, Португалије, Летоније и 
Ру муније. Након одрађеног коорди-
нативног састанка у Видину у Бугар-
ској, било су договорене партнерске 
посете и студијска путовања ђака и 
наставника најпре у Летонију, а потом 
у Италију, односно Португалију. Ме-
ђу тим, пандемија вируса Ковид-19 
је, као и у готово свим сферама 
жи вота, и овде закомпликовала 
ствари. Студијска путовања и раз-
мена искустава ђака и наставника 
нису се могла спровести у условима 
светске епидемије, забране путовања 
и окупљања. 

Пројекат је најпре паузиран, 
односно продужен, и то за две го-
дине. Подсећања ради, сам пројекат 
има за циљ да повећа интересовање 
ученика за тзв. СТЕМ предмете (ма-
тематика, физика, хемија) али и на 
предмете из области технике, те-
хно логија и инжењерства (машин-
ство, електротехника). Пројектом је 
планирано да се кроз три посете 
наставника и ученика партнерским 
срединама (Летонија, Италија, Пор-
тугалија), путем низа занимљивих 
радионица, ученици и наставници 
сусретну са иновативним методама 
и алатима који ће у њима пробудити 
интересовање за ове предмете, и у 
исто време научити их да примене 
знања из СТЕМ предмета у свакод-
невном животу. Наравно, поред 
радног дела, у на сваком од три 
путовања биће времена и за обила-
зак знаменитости и неформално 
дружење са вршњацима из држава 
учесница пројекта. Једна додатна 

погодност је то што ће сви учесници 
пројекта морати да користе и самим 
тим и увежбавају енглески језик. 

У светлу поменуте паузе у про-
јектним активностима, наставници 
су се потрудили да осмисле креа-
тивне радионице од којих ће уче-
нички тимови партнерских школа 
одабрати по једну за реализацију, 
када буде могло да се путује у пар-
тнерске државе. Крајем прошле 

којима се радионице баве, су: 
•  Ношење технологије (WearTechn) 

– Како ствари и одевни пред-
мети које сматрамо технолог и-
јом (Wearables) утичу на наш 
живот?

• Бициклирај – рециклирај: Да ли 
вожња бицикла доприноси 
да љем развоју савременог жи-
вота?

• Меримо свет око себе: Како да 
помоћу паметног телефона из-
мерим нешто и колико је то 
по у здано?

• Не ради ми миксер!: Како попра-
вити уређај који не ради? У чему 
је квар?

• E-логија: Како понашање људи 
може да уништи или спасе при-
роду и нас?

• Алтернативна енергија у сектору 
индустријске енергије: Да ли 
ал тернативна енергија може 
заменити традиционалну?

• Од цртежа до пиона: Како се за-
бавити озбиљном машином – 
прављење пиона за друштвене 
игре помоћу CNC машине или 3Д 
штампача

• Пословна хемија из природе: Како 
да путем разумевања природе 
и хемије у области козметике 
побољшамо своје здравље?

• Језгро: Како магнетно поље Зе-
мље може да угрози живот на 

планети?
• ГеоОлуја: Да ли угљенични отисак 

доприноси уништавању живот-
не средине или је то само без-
азлена статистика?

• Дан после сутра: Да ли наше 
по нашање мења животну сре-
дину у којој живимо?
Током месеца маја одржан је још 

један радни он-лајн састанак пред-
ставника школа-учесница пројекта, 
на којем је договорена следећа 
динамика на реализацији пројекта, 
уколико епидемиолошка ситуација 
дозволи: средином месеца октобра 
ове године предвиђена је посета 
италијанској школи у граду Урбино. 
За наредну годину предвиђена су 
студијска путовања школи у граду 
Каунат у Летонији, у месецу мају, док 
је дестинација за последње путовање 
предграђе Лисабона у Португалији, 
школа у граду Бареиро. Надамо се 
да ће повољнија ситуација омогућити 
ђацима и наставницима да „реше“ 
Да Винчијев код, односно да реализују 
пројектне активности и путовања 
предвиђена пројектом.

Младен Милошевић  
наставник енглеског језика

године, тимови наставника из шест 
школа су креирали припреме за 
укупно 30 пројектних задатака, 
односно 12 интердисциплинарих 
часова. Консултације око израде 
материјала спровођене су путем Зум 
(Zoom) платформе. Неке од занимљи-
вих радионица које су припремили 
наставници, са описом проблема 
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О пореклу имена Гургусовац
У скорашњој епизоди популар-

ног квиза ''Потера'' једно питање 
гласило је: ''Који наш град се до 1859. 
године звао Гургусовац?''. Чињеница 
да такмичар није пружио тачан 
о д   говор, изазвала је буру коментара, 
па и подсмеха на друштвеним мре-
жама, и била веома коментарисана 
у Књажевцу, који је некада носио 
овај ојконим.

Моје мишљење је да је питање 
било доста тешко, мада нама, ''ов-
дашњима'', делује лако, као нешто 
што знају и врапци на грани. Мада, 
у овом случају, чини се да би уместо 
врабаца прикладније било споме-
нути голубове.

искварен: Гургушевац. 
Име Гургусовац опстаће све до 

1859. године, када је када је за паљена 
''српска Бастиља'', злогласна Гургу-
совачка кула, а град понео име 
Књажевац у част тада већ времеш-
ног Милоша Великог. О пореклу на-
зива Гургусовац постоји неколико 
легенди, а неке је изнео Бранислав 
Стојадиновић у књизи – завичајном 
лексикону ''Књажевац у 1000 пој мова''.

Прва легенда односи се на дивље 
голубове гриваше-гургусане. Латин-
ски назив ових птица је Columba 
Co  lumbidae Linnaeus, а њихово гу ка-
ње и данас се може чути у про лећним 
и летњим данима, када два Тимока 

Живот Гргура Бранковића био је 
занимљив и трагичан. Након смрти 
старијег брата Тодора, сматран је 
престолонаследником, али никада 
није постао владар. Тадашња српска 
деспотовина налазила се у расулу 
због османских налета, али и сукоба 
племићких породица. Деспот Ђурађ 
покушао је да ојача своју државу 
женидбом сина Лазара са визан тијском 
принцезом Јеленом, братаницом 
цара Јована Осмог. Тако је Гргур из-
губио право на престо, јер су Визан-
тинци своје принцезе удавали само 
за престолонаследнике. Након 
очеве смрти крајем 1456. године, 
Гргур одлази у Турску, где тражи (и 
не добија) титулу деспота, а након 
смрти брата Лазара са Турцима на-
пада Смедерево.

Убрзо, октобра 1459. године, 
видевши коначни пад српске сред-
њо вековне државе, умире Гргур 
Бран ковић. Легенда о имену Гургу-
совац једна је од ретких које се везују 
за њега. Остао је у сенци оца, али и 
(ванбрачног) сина: Змај Огњеног 
Ву ка.

Трећа легенда казује да је не-
када на излазу из Књажевца у 
прав цу Ниша, код Милетине цркве, 
постојао извор звани Ђурђева вода. 
Турци су га звали Гјургју-су, а поред 
њега је постојао хан.  

И коначно,  у последњим деце-
нијама наметнула се и четврта ле-
генда, која даје тумачење да име 
потиче од латинских речи gurus и 
gurgustium. Прва реч (gurus), како 
тумачи Бранислав Стојадиновић, 
''буквално значи долиница, плодна 
зираста земља, али и посед ислуже-
них римских легионара, који су они 
добијали на уживање да би се у 
старости издржавали.'' Друга реч 
(gurgustium) означава колибу, под-
рум, винарију, односно место где се 

прави вино. У Риму и данас постоји 
популаран локал назван ''Гургустијум 
Јулија Цезара (у оригиналу Julius 
Caesar Gurgustium).

Ова прича некако делује и нај-
реалније, јер је Књажевац и у давна 
времена био познат по виновој лози, 
што се може видети и на рељефима 
који су пронађени на локалитету 
Timacum minus  у Равни.

Издвојили смо ове четири ле-
генде, а можда постоји још нека. 
Приче о настанку насеља биле су 
честа тема у минула времена, као 
начин да се испуне дуге зимске ноћи, 
али и да се забави током напорног 
рада у пољу. Голубови, несуђени 
де спот Гргур, извор воде, римски 
легионари, вино, били су инспирација 
на настанак ових које смо спомену-
ли.

Имена су мењали и други српски 
градови и села. Ево неколико нај-
занимљивијих, које споменусмо на 
почетку текста...

Палеж је у 19. веку добио име 
Обреновац. То је била жеља народа, 
по владајућој династији.

Пореч је у исто време назван 
Доњи Милановац, по несрећном 
Ми лану II Обреновићу, старијем сину 
Књаза Милоша. Он је током 1839. 
године двадесетак дана био и кнез 
Србије, али због тешке болести тога 
готово да није био ни свестан. Умро 
је у двадесетој години, а као успо-
мена на њега остало је име места на 
Дунаву.

Његов стриц, војвода Милан 
Обре новић, дао је име Горњем Ми-
лановцу, који се до те 1859. године 
(иста година када је Књажевац добио 
своје име) звао Деспотовица.

Феризај или Феризовић је старо 
име Урошевца, на Косову и Метохији, 
Дервен је старо име Сврљига, а Ца-
риброд – Димитровграда. Овај жи-

Заиста, колико нас зна како се 
данас зову Палеж, Пореч, Деспото-
вица, Дервен, Цариброд, Магарево 
или Беле Цркве? Називи насеља у 
лингвистици се називају ојконими, 
а они сведоче и о самим местима, 
али још више о људима и времени-
ма.

Назив Гургусовац први пут је 
записан у турским пописима у 15. 
веку, 1455. године.  Стотинак година 
доцније, у попису 1560, назив је 

јаче зажуборе, цвеће процвета, а 
шуме олистају.

Друга легенда име града до-
води у везу са Гргуром Бранковићем, 
сином Деспота Ђурђа Бранковића. 
Ова прича није без основа, јер је 
његов брат, Деспот Лазар Бранковић, 
подигао једини активни манастир у 
Општини Књажевац. То је Манастир 
Свете Тројице, удаљен петнаестак 
километара од града, на путу ка 
Старој планини. 
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ПРОЈЕКТИ
Заштити приватност 

– одупри се притиску!
вописни градић на Старој планини 
име је променио у 20. веку, по бу-
гарском револуционару Георгију 
Ди митрову. Постоји (више него оп-
рав дана) иницијатива да се врати 
старо име, Цариброд.

Магарево је некадашње име 
Про купља, а Беле Цркве – Куршумли-
је. Недавно је покренута иницијатива 
да се ово име поново врати, али под 
именом Топличка Бела Црква, како 
би се разликовало од истоименог 
места у Банату.

Велики Бечкерек је кратко вре-
ме, почетком двадесетог века, био 
Петровград (по српском краљу Петру), 
а након Другог светског рата понео 
је данашње име, по народном хероју 
и револуционару Жарку Зре њанину. 
Чини се да овај град заслу жује неко 
ново име, лишено било какве 
идеологије. 

Промена имена српских градо-

Београдска отворена школа (БОШ) почела је почетком 2020. Го дине 
са реалаизацијом пројекта ''Заштити приватности – одупри се притиску'', 
у сарадњи са Партнерима за демократске промене Србија, Шер фондацијом, 
НВО ''Атина'', ''Да се зна'' и ''А11 – Иницијативом за економска и социјална 
права. Пројекат се спро води уз подршку Делегације Европске уније у Ре-
публици Србији, а кроз Европски инструмент за демократију и људска 
права (ЕИДХР).

У овај пројекат укључене су шко ле из Ваљева, Београда, Велике 
Пла не, Старе Пазове, као и наша Те хни чка школа. Пројектни тим чи  ни ло 
је десетак ученица четвртог ра зреда образовног профила комер цијалиста, 
под менторством настав нице Наташе Јанкулоски. То су: Јо ва на Николић, 
Анђела Јовановић, Дуња Шанбо, Ирена Ранђеловић, Јована Станковић, 
Милица Коста диновић, Викторија Илић, Невена Јефтић и Кристина Баљевић.

ва било је још. Карановац је стари 
назив Краљева, али се мало ко још 
сећа да се град на Ибру кратко вре-
ме називао Ранковићево. Јагодина 
се, у другој половини прошлог века 
називала Светозарево. Ужице је у 
исто време било Титово, а Косовска 
Митровица – Титова Митровица. 

Чини се да је ова прича бескрајна, 
јер постоје и прастара имена која су 
давали Келти и Римљани, као и ма-
ђарски и немачки називи војво ђан-
ских места, али је то тема за неку 
другу причу. Имена градова најмање 
говоре о онима који у њима живе, а 
требало би да буде обратно. ''Nomen 
est omen'' – казаше стари Латини, 
име је знак, оно остаје кроз генера-
ције и векове. То треба да знају све 
власти, када посегну за променом 
имена.

Бојан Ристић, 
 професор српског језика

Фокус овог пројекта усмерен је на јачање свести просветних рад-
ника и младих о значају заштите приватности, као и јачању основних 
капацитета у заштити права на приватност личних података. У вези са 
тим, БОШ је организовао два онлајн тренинга за ученике и наставнике-
менторе.

Први тренинг  одржан је у децембру, а други у марту. Ови тренинзи 
приближили су ученичким тимовима проблем заштите своје и туђе 
приватности, заштите личних података, претњи, узнемиравања на 
интернету, као и злоупотребе приватности. Продукт ових тренинга јесте 
израђена презентација нашег ученичког тима на тему приватности на 
Инстаграму.

Наредни корак био је то да уче нички тим наше школе стекне дубин-
ско знање о овим темама, као и да га примене у школским активности-
ма и едукују своје вршњаке. Обу чене ученице моћи ће да пренесу 
информације својим вршња цима, ширећи тако информације о заштити 
приватности на интернету.

Наташа Јанкулоски,  
наставница економске и туристичке групе предмета
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ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

Пилотирање државне матуре 
Наша школа изабрана је од 

стране министарства за једну од 
средњих школа у којима ће се пило-
тирати  изабрани модел државне 
матуре. Пилотирање је обухватило 
50 гимназија, 48 средњих стручних 
школа и три средње уметничке 
школе, а у оквиру њега у изабраним 
школама спроведени су завршни 
испити и све три врсте матуре – 
општа, стручна и уметничка матура. 

Циљ првог пилотирања држав-
не матуре била је провера квалите-
та испитних задатака, а у мањем 
обиму су тестирани и принципи и 
елементи процедура спровођења 
опште, стручне и уметничке матуре 
и завршног испита на крају средњег 
образовања и васпитања. Пилотирање 
је спроведено у складу са Стручним 
упутством за спровођење опште, 
уметничке и стручне матуре у школској 
2020/21. години, којим је, између 
осталог, прописано и формирање 
школског Тима за пилотирање 
државне матуре. Секретар наше 
школске матурске комисије била је 
Драгана Цвејић Вукић, наставник 
српског језика и књижевности. 
Председник школске матурске комисије  
била је директор школе Љиљана 
Жикић, која је детаљна упутства о 
пројекту и начину његовог спровође-

ња добила на онлајн информатив ном 
састанку са руководством тима 
про јекта. Да би се пилотирање спр-
овело на жељени начин, за пред-
седнике и чланове школских матур-
ских комисија организована је и 
посебна обука, октобра 2020. годи-
не.

У пројекту су учествовали уче-
ници трећег разреда, из одељења 
грађевинских техничара и технича-
ра за компјутерско управљање (CNC) 
машина.Они су од 28. до 30. октобра 
2020. године полагали тестове из 
српског језика и књижевности и 
математике, као и тест стручно-тео-
ријских знања из свог подручја рада.

У циљу праћења спровођења 
пилотирања државне матуре и оси-
гурања регуларности испита, током 
сва три дана пилотирања испите је 
пратила Биљана Ковић, просветни 
саветник ШУ Зајечар.

Резултати првог пилотирања 
најпре су детаљно представљени 
доносиоцима одлука о државној 
матури, а затим и пилот-школама у 
којима јеоно и изведено. Двочасов-
ном онлајн састанку са представни-
цима министарства и тима пројекта 
присуствовала је 15. априла дирек-
тор школе Љиљана Жикић, а свака 
школа добила је и посебан извештај 

о постигнућима својих ученика. Тај 
преглед је рађен по предметима, по 
одељењима, и у односу на укупни 
узорак. Истакнуто је да су школе 
испоштовале упутства и да је про-

стова (који ће до тада бити побољшани), 
као и провера предвиђених про-
цедура. Планиране су и обуке средњих 
школа, како би све биле спремне за 
друго пилотирање. 

вера процедура одлично урађена. 
Што се квалитета задатака тиче, 
мишљења су веома подељена, по-
себно око теста из математике. Већина 
примедби односи се на тестирање 
на почетку школске године, недо-
статак времена за припрему учени-
ка, односно обнављање градива 
првог и другог разреда, као и вели-
ку разлику у типовима задатака, 
каквих нема у традиционалним 
збиркама, уџбеницима.

Друго пилотирање је планирано 
за март 2022. године. Ово пилотирање 
ће обухватити само ученике че-
творогодишњих средњих школа. 
Његов циљ поновоје евалуација 
квалитета и тежине задатака и те-

У тестирању које ће трајати три-
четири дана поново ће учествовати 
иста генерација чији су представни-
ци полагали тестове у првом пи-
лотирању, који ће тада бити у четвртом 
разреду. У домену провере квали-
тета задатака, највећа пажња биће 
посвећена задацима из градива 
трећег и четвртог разреда. Оно што 
ће свакако бити изазов јесте орга-
низација испита упоредо са редовном 
наставом осталих разреда, као и 
оцењивање, због масовног обухва-
та ученика и великог броја задатака 
у обавезним предметима и изборним 
испитима.

Љиљана Жикић,  
директор школе
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''На раскршћу - плурализам  
или екстремизам'' ПРОЈЕКТИ

У периоду од октобра 2020. 
године до марта 2021. активно смо 
учествовали у пројекту „На раскршћу 
– плурализам или екстремизам“ у 
организацији „Отвореног клуба“ из 
Ниша. Учешће у овом пројекту запо-
чели смо на дводневном семинару 
у Алексинцу, на коме смо са учени-
цима других школа из Србије раз-
радили планове наших активности 
у оквиру овог пројекта. Том прили  ком, 
предвидели смо организовање 
број них радионица за ученике на  ше 
школе, које би за циљ имале упо-
знава ње са појмом екстремизма и 
скретање њихове пажње на овај 
штетни феномен у нашем друштву. 

Пројекат смо започели и пре 
самих радионица. Ученици су имали 
прилику да погледају немачки филм 
“Талас” који говорио о екстремизму 
у школама и који нас је упозорио на 
лакоћу јављања и ширења овог 
феномена у нашем најближем 
окружењу. Ученици су показали 
велико интересовање за филм и 
његову тематику. Пре и након прој екције 
филма велики број ученика учество-
вао је у разговору на тему екстре-
мизма, говора мржње и фашизма. 
Након филма, ученици су јасније 
доживели појам екстремизма, уви-
дели његове негативне стра не као 
и могућности његовог поновног 
јављања. 

Имали смо доста времена да 
разрадимо план и идеју како ћемо 
своје знање, стечено на обуци уче-
ника која је извршена од стране 
Отвореног клуба, да пренесемо на 
остале ученике наше школе. На-
равно, током израде плана, као и за 
време целе радионице, клуб нам је 
био на располагању за решавање 
свих недоумица и проблема. Одлу-

чили смо да је најбољи начин да им 
кроз презентацију, коју смо прет-
ходно припремили, и кратко пре-
давање, представимо о чему је за-
право овде реч. Трудили смо се да 
презентација, као и саме радионице, 
буду што јасније и занимљивије 
ученицима првог и другог разреда 
наше школе, који су били наши ак-
тивни учесници на овим радиони-
цама. Упознали смо их са појмом 
екстремизма и његовим значењем 
и штетним дејствима по наше дру штво, 
а потом и са његовим појавним об-
лицима, путем представљања пар 
реалних догађаја из наше околине. 

Радионице су биле врло успеш-
не и имали смо одличну комуникац-
ију са ученицима који су учествова-
ли. Све радионице рађене су по истом 
ку рикулуму. Пре почетка самог 
пре   да вања ученици су добили кра-

так упитник о екстремизму, како би 
видели да ли су и колико су већ 
упознати са темом. Након упитника 
следила је презентација, која је за-
право била најбитнији део радио-
нице, с обзиром да су кроз њу уче-
ници имали прилике да се упознају 
са темом кроз неколико дефиниција, 
разграничења, као и примера ек-
стремизма из реалног живота. По 
завршетку презентације ученици су 
поново добили исти онај упитник са 
почетка радионице како би могли 
да уоче да ли су научили нешто 
ново, на који начин се променило 
њихово размишљање и да ли се 
њихов поглед на екстремизам у 
неком смислу променио. На крају 
сваке радионице, учесници су на 
табли лепили своје поруке против 
екстремизма и говора мржње, и на 
тај начин учествовали у стварању 

наших табли „Поруке против говора 
мржње и екстремизма“, које су по 
завршетку радионица биле постављене 
у школи. 

Нама, као ученицима организа-
торима и модераторима овог про јекта, 
цео овај пројекат био је веома инте-
ресантан и поучан, али и веома из-
азован. Морали смо да пронађемо 
адекватан и занимљив начин за 
комуникацију и пренос нашег знања 
о екстремизму на наше вршњаке. 
Сматрамо да је пројекат протекао 
сјајно и да смо и ми, али и остали 
учесници овог пројекта широм Србије, 
као и наши вршњаци који су при-
суствовали радионицама у школи, 
научили нешто ново и подигли ниво 
своје свести о постојању и штетности 
ове појаве у нашем друштву.

Тијана Трифуновић  III4, 
Борис Јовић  III4
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ПРОЈЕКТИ Подршка за младе уметнике

Пројекат ''Омладинска уметничка мрежа''

Пројекат ''Омладинска уметнич-
ка мрежа'' Дома културе у Књажевцу 
право је место да ученици и млади 
људи из нашег града покажу своју 
креативност да је, уз подршку стр-
учњака, подигну на виши ниво, али 
и да упознају нове људе.

Сам пројекат намењен је младим 
људима који се бави уметношћу, а 
пребивалиште имају у пограничном 
подручју Србије и Бугарске, пре 
свега Зајечарском и Видинском 
округу. У њему учествују представ-
ници образовних и културних ин-
ституција, грађанских организација 

и локалних власти, као носиоци 
омладинских политика на локалу. 
Реализатор пројекта је Дом културе 
из Књажевца, у сарадњи са Чита-
лиштем ''Развитие-1893'' из Бело-
градчика, из Бугарске. Пројекат је 
кофинансиран од стране Европске 
уније, кроз Програм прекограничне 
сарадње Бугарска-Србија.

Основни циљ је стварање окру-
жење за уметничко изражавање, 
развој креативних вештина, као и 
интеркултурни дијалог међу млади-
ма из прекограничног региона Ви-
дин-Зајечар. Млади и талентовани 

људи имају могућност да кроз му-
зику, плес, сликарство, литерарно 
стваралаштво и глуму представе 
себе у најлепшем светлу. 

Планирано је да се пројекат 
реализује кроз низ активности, као 
што су:

• Израда методологије за селекци-
ју младих људи – учесника у 
''Креативним камповима''.

• Спровођење ''Креативних кам-
пова'' у Белоградчику, уз учешће 
по 30 младих из Србије и 30 
мла дих из Бугарске. Планирана 
су три кампа, за музику, креа-
тивно писање и ликовну умет-
ност.

• Иста активност, ''Креативни кам-
пови'', поновила би се и у Кња-
жевцу, али овога пута били би 
организовани кампови у плесу, 
позоришној уметности и фото-
графији.

• Форум прекограничне дискусије 
''Омладинско предузетништво 
у области културе и креативне 
индустрије'' у Белоградчику

• Учешће полазника кампова на 

Фестивалу културе младих Ср-
бије у Књажевцу.
Укупан број младих за које је 

планирано учешће у пројекту ''Он-
ладинска уметничка мрежа'' је 120. 
Они би на тај начин унапредили своја 
знања, вештине и мотивацију за 
креативни развој. Сами учесници би 
на планираном Форуму у Белоград-
чику одлучили хоће ли ''Омладинска 
уметничка мрежа'' бити институци-
онализована или успостављена на 
неформалан начин. У оба случаја, 
наставиће да постоји и да расте у 
будућности.

Кроз реализацију пројекта про-
мовисаће се и мобилност младих из 
прекограничног региона, размена 
идеја и добре праксе, а партнерске 
организације прошириће своју сарадњу 
и повећати капацитете.

У овом пројекту учествују уче-
ници и професори Техничке школе.
Јелена Милошевић Петровић и Бојан 
Ристић.

Горан Милетић, IV4

Завршна конференција пројекта  
''Регион партиципације младих''

Завршна конференција - форум у оквиру 
пројекта "Регион партиципације младих", у 
коме су у протеклих годину дана учествовали 
ученици наше школе - чланови Ученичког 
парламента, одржана је у Алексинцу 22. ок-
тобра 2020. године. 

О спроведеним активностима пројекта у 
нашој школи на конференцији су говориле 
представнице Ученичког парламента Тијана 
Трифуновић, Марија Милошевић и Јана Ми-
лосављевић.
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ПРОЈЕКТИ“Безбедосна култура у свету младих”
Ове зиме учествовали смо у 

про јекту “Безбедносна култура у 
свету младих”, који је подржан од 
стране ОЕБС-а, а у сарадњи са „Асо-
ци  јацијом Дуга“  и  Заводом за вр е-
   д но вање квалитета образова ња и 
ва спи тања. Наша школа имала је 
при ли ку да буде одабрана као једна 
од десет школа у Србији, а планира-
но  је да се овим пројектом спроведу 
разне активности, које имају за циљ 
побољшање благостања сред њо-
школаца стварањем услова за по-
већа ње безбедности и њиховим 
директним укључивањем у ре ша вање 
проблема вршњачког насиља. Из 
сваке школе учествовало је по чет-
воро ученика и исто толико настав-
ника, који су прошли обуку усмере-

"Заједно ка средњој школи''  
– Подршка ученицима у учењу

Техничка школа, као учесник 
пројекта „Заједно ка средњој шко ли“, 
налази се у другој фази импле ментације 
пројекта чији је фокус пружање 
подршке ученицима у транзицији 
ка средњој школи, као и пружање 
подршке ученицима из осетљивих 
група и ученицима који се налазе у 
ризику од осипања. Овим пројектом 
продубљује се и сарадња са основним 
школама, кроз активности пред-
стављања образовних профила, 
одговора на питања матураната и 
кроз активности упознавања са 
Техничком школом и наставним 
особљем.

У току ове школске године фор-
миран је Транзициони клуб, који 
ради у просторији школске библио-

теке, на коме ученици у предвиђеним 
терминима имају могућност да 
про  во де време, учествују у разним 
радионицама или добију помоћ и 
подршку за савладавање наставе, 
од наставника или вршњака. За ове 
потребе формиран је и Тим за Тран-
зициони клуб кога чине директорка 
школе, педагог, наставници и уче-
ници – вршњачки ментори. За ни мљиве 
активности у оквиру овог пројекта 
подразумевају месечне школске 
водиче, радионице за области 
подршке у учењу, прихватања од 
стране вршњака, професионалних 
интересовања и очекивања од 
школе, јачања комуникацијских 
вештина, сарадње са родитељима и 
друге, садржане у Водичу који је 

израђен у сарадњи са педагогом 
наше школе. Ученици – вршњачки 
ментори су заједно са наставницима 
укљученим у Транзициони клуб 
сни мили рекламу коју можете по-
гледати на Фејсбук-страници школе.

ну на теме манифестације на сиља, 
превенције и пријаве насиља над-
лежним институцијама. 

Након завршене обуке, постали 
смо вршњачки едукатори и имали 
смо задатак да својим вршњацима 
пренесемо стечено знање. То смо 
урадили путем онлајн платформе, 
путем презентација, разговора и 
дискусије са ученицима. Покушали 
смо да наше вршњаке мало де та љније 
упутимо у то шта је насиље и шта све 
спада у вид насиља. Желели смо да 
утичемо на повећање нивоа свести 
ученика о знању личне безбедности, 
о превентивним активностима за 
спречавање насиља, као и о интер-
вентним корацима уколико се насиље 
деси. Реализацију онлајн активности 

пратили су и наши наставници, као 
и тренери, који су били укључени у 
пројекат. Онлајн активностима обу-
хваћен је велики број наших вршњака, 
који су изразили задовољство својим 
учешћем, а нама едукаторима било 

је веома за ни мљиво да све ово 
организујемо и реализујемо. По-
носне смо што смо биле део једног 
таквог пројекта. 

Марија Милошевић  II4, 
Јана Милосављевић  II4

Одабрали смо и пар примера 
школских водича и постера, које 
читаоци ''Идеје'' могу и сами проучи-
ти. 

Светлана Петровић, 
педагог школе
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Библиотека -  
место добрих вибрација

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Школска библиотека место је на коме се одвија највећи део културних активности школе, обележавају се значајни датуми и спроводе различите активности. То је 
место добрих вибрација, где, уз стално укључену лагану музику, доминира креативност и добро расположење. Уз школске библиотекарке Милену Миловановић и 

Јелену Милошевић, у овим пословима најчешће учествују наставник српског језика Бојан Ристић и педагог школе Светлана Петровић.

Ова школска година, као и прет-
ходна, била је веома тешка и изазов-
на, како за наставнике, тако и за 
уче нике. Морали смо да се прилаго-
димо новонасталој ситуацији, али је 
највећи број планираних активности 
ипак спроведен, нажалост уз доста 
ограничења. Све прописане мере 
морале су да се поштују, а поједине 
активности спроведене су онлајн.

У октобру је обележен Светски 
дан чистих руку, када је школска 
библиотека расписала конкурс за 
најбољи плакат на тему ''Чисте руке 
– огледало здравља''. Пристигло је 
18 радова, међу којима је било и 
веома креативних.

Радионица на тему превенције 
дигиталног насиља изазвала је ве-
лико интересовање ученика. Теме 
које су покренуте, веома су актуел-
не и потребне. Неке од њих су: шта 
је то дигитално насиље, како се од 
њега заштити, како реаговати у тим 
ситуацијама, коме се обратити и 
слично.

Светски дан детета, 20. новембар 
дошао је у тренутку када је епиде-
миолошка ситуација била веома 
те шка. Из разумљивих разлога, овај 
значајни датум обележен је онлајн. 
Слично се поновило и поводом 1. 
децембра, Светског дана борбе 
про тив сиде. Тада су ученици имали 
могућност да погледају едукативни 
видео у виртуелној библиотеци, где 
су понуђени одговори на следећа 
питања: шта је ХИВ, зашто је опасан, 
како се преноси, како се заштити, 
због чега је важно тестирање и 
сли чно.

Пројекат ''Заједно ка средњој 
школи – подршка деци из осетљивих 
група у преласку у средњу школу'' 
почео је са реализацијом од почет-
ка ове школске године. Једна од 
активности овог пројекта је фор мирање 
Транзиционог клуба – места где ће 
ученици имати могућност да од 
својих вршњака – вршњачких 
ментора, наставника и запослених 
у школи добију додатну подршку из 

области из које имају потребу. У 
шко ли, то је простор школске би-
блиотеке. 

У оквиру споменутог пројекта, 
школска библиотека постала је бо гатија 
за занимљива издања, која ће бити 
доступна свим заинтересованим 
ученицима и наставницима, а пре 
свега онима који ће своје време 
про водити у Транзиционом клубу 
школе.

Дан безбедног интернета обе-
лежен је уз анкету, која је понудила 
нови поглед на ученичка раз ми шљања 
о овој теми. Циљ је био да се код 
ученика подигне свест о томе које 
све опасности вребају на интернету, 
као и како се могу заштитити. Анке-
та је показала да су ученици свесни 
да интернет није увек безбедан, 
било да се користи у сврху трговине, 
забаву или дружење. Радује нас што 
ученици интернету приступају са 
дозом опреза.

Дан матерњег језика обележен 
је јавним часом у одељењу 2-1, на 

коме је било речи у историји овог 
датума, месту српског језика у одно-
су на друге језике и језицима на-
ционалних мањина у Републици 
Србији.

За Национални дан књиге уче-
ници су говорили о својим омиљеним 
књигама. Светски дан воде донео је 
радионицу на којој су учествовали 
млади еколози из одељења 1-3. У 
овој активности придружила нам се 
наставница биологије Тамара Видој-
ковић.

''Земља даје довољно да задо-
во љи све људске потребе, али не и 
сву људску похлепу''. Ово су давно 
изговорене речи Махатме Гандија. 
Сваке године, 22. априла, обележа-
ва се Дан планете Земље. Циљ је 
скретање пажње на значај очувања 
природе и спречавање негативних 
последица по животну средину. 
Ученици одељења 2-4 одржали су 
радионицу на којој су имали при-
лику да своју креативност пресликају 
на папир. Направили су постере са 
битним порукама на актуелну тему. 
И овога пута, придружила нам се 
наставница Тамара Видојковић.

Светски дан књиге, 23. април, 
прослављен је уз промоцију постера, 
који је поклон некадашњег ученика 
наше школе Божидара Јовановића, 
бициклисте и уметника. Уз захвалност 
господину Јовановићу, истичемо да 
је постер прелеп, едукативан и 
оригиналан, а убудуће ће красити 
улаз у школску библиотеку. Идејно 
решење овог постера дале су библи-
отекар Милена Миловановић и на-
ставница информатике Ивана Спасић.

Милена Миловановић и  
Бојан Ристић
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На Кампу младих  
спелеолога у Овчар Бањи

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Већина (младих) вероватно и 
није чула за спелеологију. Ваљало 
би онда рећи шта је она, пре него 
што  „сиђемо у дубине" ове теме. 
Спелеологија је научна грана у ок-
виру геологије која се бави  ис тра-
живањем пећина и јама. Када смо 
се решили те бриге, можемо крену-
ти са причом о томе како је спе лео логија 
повезала ученике Техничке школе, 
Овчар Бању и нашег про  фесора ен-
глеског језика. 

Наиме, Камп младих спелеоло-
га организује сваке године Комисија 
за спелеологију Планинарског саве-
за Србије, са подршком Министарства 
омладине и спорта. Као и претходних 
година, камп је одржан у Овчар Бањи, 
у прелепој Овчарско-кабларској 
клисури, у периоду од 25. до 27. 
септембра 2020. Како интересовање 
на овај јавни позив ове године није 
било велико, било је места за учешће 
седморо полазника, и то свих из 
наше школе. На кампу су се „течајци“ 
могли упознати како са теоријским 
знањима из области спелеологије, 
тако и са практичним делом, пе њањем 
и силажењем низ уже уз помоћ 
спелеолошке опреме, са владавајући 
стену од неких двадесетак метара. 
У овај део приче, наиме, улази и 
професор наше школе: Младен 
Милошевић је заједно са колегом 
Миланом Рајчићем био званични 
инструктор током Кампа, а обојица 
су чланови Спортског спелеолошког 
удружења ''САИС'' из Књажевца.

Осим што су практичних вешти-
на пењања, полазници кампа су 
имали прилику и да сазнају више о 
теоријским основама ове научно-
спортске дисциплине: настанком 
пећина и јама, крашким процесом, 
најдужим и најлепшим пећинама 
Србије и света, разлозима за спро-
вођење спелеолошких истражива-

ња, техничком опремом, опасности-
ма у пећинама и тако даље. Све ове 
активности су реализоване у Пла-
нинар ском дому у Овчар Бањи, кроз 
бројне презентације, филмове и 
снимке са терена праћене комента-

менторима, који су им практичним 
примером показали и објаснили све 
оно што су теоријски објашњавали 
претходних дана. Потпећку пећину 
је давно истраживао и чувани Јован 
Цвијић, а била је и познато склониш-
те у прошлости српскоме народу у 
току турског зулума. Наиме, често би 
се ту народ скривао од турске војске. 
Да посведочи овом предању, пећина 
у својим дубинама крије и мали 
олтар са иконима светаца. Туристич-
ки водич у току обиласка је објаснио 
нашим ученицима да су људи по-
некада били приморани и да ту са хране 
своје мртве, како не би излази ван 
сигурности пећине. Близу олтара за 
молитву, једна јама је по  слу жи ла 
као и гробље преми  ну  лих. Та ко да 
су, на крају, наши учени ци до  били и 
својеврсно мало пре да ва ње о локалној 
историји људи из претходних веко-
ва.

На крају кампа, учесници су се 
могли пријавити и за Основни курс 
спелеологије под покриватељством 
Планинарског савеза Србије који би 
појединцима дао могућност да  
без бедно учествују у спелеолошким 

акцијама у земљи али и у иностран-
ству. На тај корак се одлучио наш 
друг Давид Антонијевић. Давид је 
тај курс успешно завршио и тренут-
но се бави спелеологијом у оквиру 
поменутог књажевачког удружења.

Камп је био одлична прилика да 
се подстакне љубав ка једној научно-
спортској дисциплини каква је 
спе леологија. Занимљиво, иако 
мало људи зна да објасни шта је 
тачно спелеологија, она буја у нашој 
општини, па се чланови САИС-а баве 
научним истраживањем локалних 
али и пећина на ширем подручју 
Србије. То је свакако једна занимљива 
и корисна појава будући да је наша 
општина богата пећинама које у 
бу дућности могу бити уврштене и у 
природно-туристичку понуду. Нај-
битније, свакако, јесте пробудити 
заинтересованост људи за ову 
дис циплину како би се са истим 
ела ном наставило са њеним проу-
чавањем и у будућности, али исто 
тако и како бисмо их сачували за 
наредне генерације.

Горан Милетић, IV4,  
полазник Кампа

рима инструктора. Тако су полазни-
ци курса могли чути и о спелеолошко-
туристичкој понуди у Србији, актив-
ним истраживањима у Србији али и 
неким фантастичним примерима из 
иностранства кроз документарац 
Би-Би-Сија под називом  „Би-Би-Си 
Планета Земља – Пећине" на енгле-
ском језику.

Последњег дана кампа,  учесни-
ци су имали прилику и да посете 
Потпећку пећину код Ужица са 
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France eMotion 

Награда и признање 
Rotary клуба за Маријану 

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Крајем септембра 2020. године, ученици и наставници 
наше школе присуствовали су отварању међународне из-
ложбе „France eMotion“ у галерији Завичајног музеја Књажевац. 
Они су се том приликом, уз помоћ апликације на телефон, 
упознали са разноликошћу француске културне баштине.На 
виртуелном путовању корачали су путељцима тврђава, пар-
кова и двораца, пролазили кроз музеје и најсавременије из-
ложбене просторе, дивили се луковима опатија и мостова.

Изложба је организована у сарадњи са Француским ин-
ститутом.

У оквиру акције Rotary дистрикта 2483, Србија и Црна Гора,  под називом 
"Service above self ", признање као једном од најбољих ученика у категорији 
средњих школа до 18 година додељено је Маријани Савић, ученици одељења 
III4, образовног профила туристичко-хотелијерски техничар. Маријана је 
прво полугодиште завршила са свим петицама, а у свом досадашњем 
школовању била је једнако успешна и у школским и ваншколским актив-
ностима.

Признање и награду, таблет уређај, Маријани је уручио председник 
Rotary клуба Књажевац, господин Оливер Јеленковић, а уручењу су, поред 
награђене ученице, присуствовали и Миљан Јеремић, секретар РK Књажевац, 
и Љиљана Жикић, директор школе.

Савиндан 2021.
Као овогодишњи градски колачари, ученици и наставници Техничке 

школе нису били у прилици да поводом Дана Светог Саве организују 
традиционалну Светосавску ака демију у Дому културе, нити да у оквиру 
школе организују свечани програм. Ипак, обележавање школске славе 
није изостало. 

За овај дан наставници српског и страних језика припремили су 
при годни филм, који слави нашег светитеља и заштитника српских 
школа - Светог Саву. Филм под називом „Времеплов на Савиндан“ садржи 
сцене из некадашњих про слава школске славе, али у њему су и нова, 
пригодна казивања наших ученика. Приказан је уживо, у термину Свето-
савске академије, на зва ничној Фејсбук страници школе. Објаву је виде-
ло близу 2000 пратилаца школске странице, а на нашу радост број гле-
далаца филма био је близу броја посетилаца ранијих Свет осавских 
академија.

Приликом снимања филма мно го нам је значила подршка Завичај ног 
музеја, Цркве Светог Ђорђа у Књажевцу, Цркве Превете Богородице у 
Доњој Каменици и Студија „Фото Змајко Арт“, којима још једном захваљујемо.

Љиљана Жикић,  
директор школе
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Сертификат – Пасош 
предузетничких вештина 2020

У борби титана

ВАН НАСТАВНА 
АКТИВНОСТ

Ученици Техничке школе: Тијана 
Трифуновић, Сандра Ивановић, 
Маријана Савић, Тијана Павковић, 
Лена Ранђеловић, Борис Јовић, Не-
вена Милошевић, Јована Милошевић 
ученици одељења III4 образовног 
профила туристичко-хотелијерски 
техничар, као и Јована Николић, 
Јована Станковић, Дуња Шамбо 
ученице одељења IV2, образовног 
профила комерцијалиста и Ања 
Ранђеловић бивша ученица школе, 
положили су испит за пасош пред-
узетничких вештина. Тиме су до-
били међународни сертификат – 
Пасош предузетничких вештина – који 
потврђује да су усвојили неопходно 
знање, вештине и компетенције 
потребне за запослење или само-
запослење.

Ови ученици ће уз Пасош пред-
узетничких вештина (ППВ) имати 
бројне предности у наставку свог 
школовања, при уласку у пословни  
свет или започињању сопственог 
бизниса. (у зависности од тога за 
шта се буду одлучили). Представља 
доказ са су ученици стекли теоретска 
и чињенична знања, као и когнитив-

не и практичне вештине у области 
пословања, економије и финансија.

Пасош предузетничких вешти-
на је заједничка иницијатива органи-
зације Junior Achievement Europe и 
Европске комисиј екоја сваке годи-
неукључи више  десетина хиља да 
средњошко лаца из 30 европских 
земаља. 

Циљ ове иницијативе је да по-
каже колик иутицај има предузет-
ничко учење на стицање вештина и 
знања код младих људи.

Да би се олакшало повезивање 
између ученика који поседују ЕСП 
сертификат и организација које 
нуде даље могућности, користе се 
две онлајн друштвене платформе: 
Linkedin i Drop’pin. На овим платфор-
мама, ученицима је омогућено да 
додају ЕСП сертификат својим про-
филима и на тај начин га искористе 
на најбољи начин.

Право полагања стекли су уче-
ници који су учествовали у програму 
Ученичка компанија, тј. учествали у 
оснивању, раду и затварању своје 
компаније Spirit of the past.

О оснивању ученичке компаније, 

пословању у њој и испиту за пасош 
предузетничких вештина наше 
ученице кажу:

Дуња: „Испит се састој ао из 3 
дела. Најпре смо попуњавали упит-
ник за самопроцену, затим смо ра-
дили тест након Регионалног такмичења 
у Нишу и сада смо радили завршни 
тест знања.“

Маријана Савић:  „На почетку 
прошле школске године основали 
смо компанију Spirit of the past коју 
смо представиле на Регионалном 
такми че њу ученичких компанија у 
Нишу.“ 

Тијана Трифуновић:  „Програм 

ученичке компаније је занимљиво 
искуство за нас. Има ли смо прилику 
да заједно са наставницима водимо 
компанију од оснивања, преко писања 
извештаја о пословању до њеног 
затварања. Научили смо како се 
ради у тиму, развили смо комуника-
ционе и организационе способности, 
развили креативност и одговорност 
и пре свега научили много о преду-
зетништву и пословању једне ком-
па ни је.”

Борис Јовић и Маријана Савић су 
полагали испит на енглеском језику.

Сања Маркулин,  
наставница економске и 

туристичке групе предмета

Тим који су чинили Урош Илић и Ђорђе Тошић, ученици одељења I4, 
образовног профила  туристичко-хотелијерски техничар, учествовао је на 
Националном такмичењу у симулацији Титан. Титан програм представља 
интерактивну компјутерску симулацију у којој се доносе критичне економ-
ске и менаџмент одлуке. Кроз симулирану конкурентску ситуацију на 
тржишту, тимови средњошколаца стављају се у улогу предузећа која до-
носе одређене пословне одлуке.

Циљ ове симулације је да се у оквиру стратешке компјутерске игре 
остваре највећи могући профити, продаја и тржишно учешће. Наши уче-
ници су у такмичењу стигли до четвртфинала, на чему им честитамо.
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У свету који се мења,  
морамо се мењати и ми!

''У етру'': Сања Маркулин, наставник економске и туристичке групе предмета

ИНТЕРВЈУ

Наставница економске и туристичке групе предмета Сања Маркулин говорила је о изазовима онлајн 
наставе у првој емисији подкаста ''У етру'', коју су припремили Тамара и Горан, млади репортери из 

Књажевца. Ево њеног виђења овог периода...

• Какво је Ваше виђење онлајн 
наставе, из угла наставника?
До пре неколико година, онлајн 

настава деловала ми је незамисли-
во. Иако сам сматрала да је изван-
редна идеја држати час изван учи-
онице, са друге стране чинило ми се 
да је то технички неизводљиво. 
Међутим, прошлог марта, када је 
уведено ванредно стање због свима 
познате мепидемиолошке ситуације, 
морали смо да се сналазимо и ор-
ганизујемо у веома кратком року. 
Осим тога, морале су да буду уна-
пређе не и платформе за онлајн 
наставу, јер је потреба наједном 
постала велика. Сви смо тих дана 
радили на прављењу свог окружења 
за учење и рад. 

• Како је то изгледало, каква 
за дужења сте имали?
Програмери су решавали кон-

кретне проблеме на које смо наи-
лазили, док су остали наставници 
помагали ученицима да превазиђу 
тешкоће са којима су се суочили. На 
тај начин, сви смо напредовали. 
Изазов је био како пронаћи најбољи 
модел за држање наставе као и за 
проверу знања ученика.

• Шта је, по Вама, потребно да би 
онлајн настава била успешна?
За квалитетну онлајн наставу 

неопходно је код ученика развити 
истраживачки дух, самосталност и 
одговорност. 

• Да ли су професори и ученици 

били добро опремљени за 
онлајн наставу?
Немам прецизне податке о томе, 

али на располагању је свима била 
школска опрема. Јављали су се те-
хнички проблеми, попут слабог 
протока интернета, распореда када 
је у породици било више деце школ-
ског узраста, али се све решавало 
договором. Наставници су увек 
имали у виду ове, као и друге про-
блеме са којима су се ученици суо-
чавали, па су увек стављали раз-
умне рокове за израду задатака, а 
показивали су и разумевање када 
су задаци каснили због техничких 
проблема. Такође, неки наставници 
су ученицима који немају техничких 
могућности достављали штампани 
материјал.

• Постоје ли, по Вама, неки кре-
ативни начини за држање 
он лајн часова?
Наравно, онлајн настава пружа 

заиста велике могућности. Могу 
го ворити о свом искуству. Обично 
сам материјал потребан за час 
објављивала нешто раније у учио-
ници, а током часа користила сам 
дељење екрана. Тако су ученици 
могли да прате и глас и слику. На 
интернету постоји много занимљи вих 
снимака везаних за разне теме, 
тако да је то добар начин да се уче-
ници уведу у наставну тему. Сарад-
нички документи су такође за нимљиви, 
јер је кроз њих могуће извршити 
миндивидуализацију на ст а ве, то јест 
прилагодити зада тке сваком учени-
ку у складу са његовим предзнањима 

и способностима. Они се могу кори-
стити и за време часа, када ученици 
свој папир или слајд пореде са 
осталима, а то омогућава и њима и 
наставнику увид у ученички рад и 
напредак. И сами ученици могу да 
поделе екран и презентују нешто 
читавом разреду.

• Које су још предности овакве 
наставе?
Још једна предност је то што на 

свако ученичко питање или дилему 
можемо да истражимо могућности 
одговора на интернету, као ми да у 
томе учествујемо сви заједно. Након 
тога, имамо опцију да дискутујемо 
о добијеним информацијама и сами 
донесемо закључак.

• И, за крај, како бисте сумирали 
ових петнаест месеци онлајн 
наставе? Било је и комбинова-
ног модела, али чини се да је 
онлајн настава на велика 
врата ушла у наш образовни 
систем.
Управо нас је пандемија вируса 

корона подсетила да живимо у 
све ту који се стално развија и мења. 
Управо зато морамо стално да учимо, 
да доносимо одлуке и да се при-
лагођавамо променама. То је концепт 
целоживотног учења, који је неоп-
ходан за живот у друштву које се 
мења, и у коме и ми сами морамо 
бити особе које се мењају и напредују. 
И ту је кључна улога образовања, 
које треба да помогне у учењу нових 
вештина и прила гођавању потреба-
ма компанија у будућности.

Горан Милетић IV4
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ИНТЕРВЈУ
Бојана Илијић, виши кустос археолог 

Завичајног музеја Књажевац
• Пројекција филма  ''Богиње 

Ти макум Минуса'' значајан је 
културни догађај на национал-
ном нивоу. Шта нам можете 
рећи о филму?
У времену пандемије ковид 19 

сви смо морали донекле да проме-
нимо свој стил живота, поједине 
навике па чак донекле и начин рада. 
Често увођење ванредног стања, као 
и ограничено окупљање битно су 
утицале и на методе рада нашег 
музеја. Из безбедносних разлога 
нисмо могли да примамо посетиоце 
у уобичајеном броју па су активности 
музеја пребачене већим делом у 
дигитални простор. Путем друштве-
них мрежа, сајта и јутјуб канала 
Завичајног музеја Књажевац могли 
сте безбедно да пратите садржаје 
везане за културно наслеђе нашег 
краја. Тако се наметнула идеја да 
снимимо и један кратак докумен-
тарни филм који ће представити 
римско утврђено насеље Timacum 
Minus у Равни код Књажевца у најбољем 
светлу. Тема филма филма „Богиње 
Тимакум Минуса“ су као што и само 
име каже богиње из Равне које су 
представљене кроз археолошке 
налазе пронађене приликом истра-
живања овог налазишта.

• Како је било радити са ''глумци-
ма'', иначе књажевачким сре-
дњошколцима?
Задовољство је, надам се, било 

обострано. Замислили смо да, обзи-
ром да је филм о богињама, млада 
девојка симболично представи својом 
појавом лепоту и значај богиња у 
животу становника античке Равне. 
Гимназијалка Ирина Милутиновић 
је одиграла улогу богиње и битно 
употпунила визуелни доживљај 
филма. На самој премијери филма 

Сарадња Техничке школе са Завичајним музејом Књажевац траје дуго, на обострано 
задовољство. Недавно је представљена монографија посвећена великом сликару, нашем 

суграђанину Драгославу Живковићу, као и филм ''Богиње Тимакум минуса'', ауторке 
Бојане Илијић, која је била наш саговорник.

„Богиње Тимакум Минуса“ две уче-
нице Техничке школе, Милица Ма-
нојловић и Сандра Ивковић из одељења 
III4, обучене као римске богиње су 
својим изгледом додатно створиле 
атмосферу у којој доминира дух 
једне давно изгубљене античке 
културе.

Посебно бих похвалила инвен-
тивност и креативност ваших ђака, 
који су са професорком Сањом Ма р-
кулин снимили два промотивна 
видеа, који додатно промовишу 
Тимакум Минус, културно благо и 
туристичку понуду књажевачке 
области.    

Први видео представља ученич-
ку компанију„Spirit of the Past“, која 
је учествовала на Националном 
финалу ученичких компанија. За 
потребе другог такмичења у решавању 
студије случаја из области туризма, 
са темом Одрживи развој, настао је 
туристички производ „Покрени своја 
чула у Тимакум Минусу“. Овакав 
позитиван пример указује колико је 
важно да сви заједно пружамо до-
принос стварању квалитетне промоције 
културног наслеђа нашег краја. 

• Сарадња Техничке школе и 
За  ви чајног музеја дуга је и 
пло  д на. Шта можете да кажете 
о томе? 
Сарадња Техничке школе и За-

вичајног музеја је дугогодишња и 
веома успешна. Трудимо се да то и 
надаље остане тако. Од великог 
значаја је сарадња са смером тури-
стички техничар, из ког директно 
стасају нове генерације стручњака 
у туризму али и у култури.

Споменула бих да је много уче-
ника Техничке школе учествовало у 
едукативним радионицама које 
организује Завичајни музеј Књажевац 

у Архе-етно парку Равна. У Летњој 
школи конзервације, и школи тра-
диционалних заната уназад десет 
година полазници се упознају са 
техникама очувања културних до-
бара и значају нематеријалног наслеђа 
(традиционално грнчарство, двопре-
ђно плетење).

• Како можемо да младе заин-
тересујемо за археологију? У 
чему је тајна ове веома инте-
ресантне науке?
Трудимо се да младе заин те-

ресујемо за археологију путем ра-
зличитих едукативних радионица, 
које их упознају са археологијом као 
науком, али и са значајем очувања 
и проучавања наше прошлости. Ове 
године се по први пут организује 
Летња школа археологије Тимакум 
Минус у Архео-етно парку Равна, где 
ће млади имати прилике да се упознају 
са начином рада археолога и са 
појединим техникама обраде архе-
олошког материјала.

У археологији се трудимо да 
нема тајни. Археологија се управо 
тиме бави – разрешавањем „тајни“ 
прошлости. На основу често врло 
оскудних материјалних остатака 
археолози се труде да пруже одго-
воре на различита истраживачка 
питања. Оно што бих издвојила као 
важно за упуштање у авантуру бављења 
археологијом је велика радозналост 
и критичко посматрање. 

• Било је и неколико посета уче-
ника Завичајном музеју. Које су 
изложбе биле представљене 
ове године?
Када је епидемиолошка ситуација 

то дозвољавала, Завичајни музеј је 
организовао своје традиционалне 
изложбе „Светосавски дечији ликов-
ни салон“ и „Вече отвореног срца“. 

Централни догађај музеја у овој 
години био је промоција моногра-
фи је и отварање изложбе дела 
Драгослава Живковића. Драгослав 
Жив ко вић је академски сликар из 
Кња жев ца, који је у самом врху 
српског савременог сликарства. 
Привилеговани смо да је он уједно 
и наш колега у музеју.

Још један значајан догађај је 
отварање сталне музејске поставке 
у доњој етажи Музеја града - Куће 
Аце Станојевића. Ова савремена 
поставка је дело ауторки Милене 
Милошевић Мицић, историчарке 
уметности и Јелене Куртић, етноло-
га нашег музеја.

• Уз захвалност Бојани Илијић на 
разговору, верујемо да ће учеш-
ће ученика Техничке школе на 
Летњој школи археологије бити 
успешно и да ће овај пројекат 
трајати и у наредним годинама.

Бојан Ристић,  
наставник српског језика и 

књижевности
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Међународни семинари о 
каријерном вођењу са 
наставницама из наше школе

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА

У овој по свему судећи веома 
динамичној школског години наше 
наставнице и чланице тима за каријерно 
вођење су вили активне и учество-
вала на два међунараодна семина-
ра- Један семинар се одржавао у 
Словачкој а други у Луксембургу. 

Виртуални прекогранични се-
минар 2020, под називом „Глас 
клијента у каријерном вођењу“, 
одржан је 30. септембра и прису-
ствовало му је више од 150 практи-
чара и професионалаца у каријерном 
вођењу из 19 европских земаља. 
Семинар је организовао словачки 
Еурогуиданце центар у сарадњи са 
Еурогуиданце центрима из 9 раз-
личитих европских земаља: Аустрије, 
Хрватске, Чешке, Немачке, Мађарске, 
Португалије, Румуније, Србије и 
Словеније. На овом семнинару уче-
ствовале су и наставнице наше 
школе, активни каријрни практича-

ри, Светлана Петровић и Наташа 
Јанкулоски. Семинар је због тренит-
не ситуације са ковидом организо-
вана као онлајн догађај.

Сврха семинара била је испита-
ти и сагледати потребе корисника у 
дизајну и пружању услуга каријерног 
вођења. Професор Роналд Султана 
је био главни говорник семинара.   

Том прилико мпроф. Султана је 
објаснио да сама реч „глас“ врло је 
двосмислена, јер су наши гласови и 
гласови клијената флуидни и 
вишеслојни - неки од њених слојева 
настају док се други утишавају у 
зависности од ситуације и контекста. 
Често се говори о идеологији, историји, 
култури или личном искуству. Према 
томе, када се обраћате гласу клијента, 
контекст је веома важан („Чији глас 
заправо чујете?“). Контекст обликује 
наративе и речи које користимо, а 
које пак обликују нашу индивиду-

алну стварност. Као што је проф. 
Султана истиче: ’речи које говоримо 
постају кућа у којој живимо‘).Упркос 
овим замкама, проф. Султана је 
желелео да нагласи да глас корис-
ника подразумева и велики број 

обећања - препознаје да сваки клијент 
поседује инсајдерско знање (познавање 
себе), појачава осећај заговарања, 
одговара клијентовим потребама и 
поштујући алтернативне вредности, 
и то може бити, на пример, ефикасан 
инструмент када се циља финансирање 
услуга каријерног вођења. Општи 
знаључак семинара да се овај модел 
мора прихватити са опрезом и 
континуираним критичким про-
мишљањем и да се сваком каријерном 
кориснику пристура на другачији 
начин у односу да околности и ин-
дивидуалне карактеристике лич-
ности.

Крајем маја месеца представни-

ца школског Тима за КВиС учество-
вала је на онлајн међународном 
семинару „Каријерно вођење и 
саветовање за ученике из осетљивих 
група“, у организацији Фондације 
Темпус. О каријерним потребама 

ученика из осетљивих група као и 
досадашњим праксама говорили су 
представници организација и висо-
кошколских установа које се баве 
овом темом. Као једна од престав-
ница каријерних практичара из Србије 
педагог школе Светлана Петровић 
разменила је искуства са својим 
колегама из европских земаља и 
кроз интерактивне радионице у 
оквиру семинара остварила контак-
те и повезала се са колегама из 
Шведске и Луксембурга са циљем 
будућих заједничких пројеката у 
овој области.

Наташа Јанкулоски,  
наставник економске и 

туристичке групе предмета
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АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКАКаријерно вођење и саветовање

Стручно усавршавање наставника

У оквиру активности Тима за 
каријерно вођење и саветовање, 
поред учешћа на националним 
конференцијама и међународним 
семинарима, реализоване су ра-
дионице са ученицима у циљу 
каријерног информисања о на-
ставку школовања или преласку 
у свет рада, индивидуални раз-
говри као и редовне радионице 
посвећене развоју каријере уче-
ника. Развој каријере наставника 
је такође значајна тема те се Тим 
за КВиС у овој години посветио 

У току школске 2020/2021. го-
дине наставници су били врло ак-
тивни у унапређивању свог знања 
кроз стручно усавршавање. Настава 
на даљину донела је нове захтеве 
за прилагођавањем реализације 
наставе и комуникације између 
наставника, ученика и родитеља, те 
је и стручно усваршавање настав-
ника ишло у том смеру. Ову годину 
обележили су онлајн акредитовани 
семинари, трибине и конференције, 
њих 13, усмерени на развој диги-
талних компетенција, компетенција 
за подршку развоја ученика, учење 
и подучавање као и компетенција 
за комуникацију и сарадњу. Семинар 
„Час по мери детета“, реализован у 
оквиру пројекта у коме школа учеству-
је „Заједно ка средњој школи“, одржан 
је у Књажевцу са циљем упознавања 
наставника са методиком рада са 
ученицима којима је потребна до-
датна подршка у образовању. Група 
од 27 наставника имала је прилику 

изради презентација и материјала 
као подршке наставницима за 
развој вештина прихватања 
пормена, онлајн комуникације, 
рада од куће и слично. Чланице 
Тима активне су на интернет пор-
талима посвећеним каријерном 
вођењу и саветовању а њихове 
блогове можете пронаћи и про-
читати на сајту ЕПАЛЕ заједнице 
каријерних практичара, посвеће-
не развоју каријере одраслих.

Наташа Јанкулоски и Светлана 
Петровић које чине школски Тима 

за КВиС  показале су још једном 
иницијативу и посвећеност у овој 
области па је још 8 њихових ра-
дова публиковано у Приручнику 
за каријерно вођење и саветовање 
за наставнике основних и средњих 
школа у издању Фондације Темпус 
која препознаје потенцијал и значај 
ентузијастичних представника 
наше школе у овој области.

Тим за КВиС остварио је и сарад-
њу са Тимочким клубом чија је 
представница Сања Џакула упозна-
ла ученике наше школе са програмом 

пројекта „Знањем до посла“ Вла де 
Републике Србије и Швајцарске.

Светлана Петровић,  
педагог школе

да на семинару чује искуства рада 
са ученицима којима је потребна 
подршка као и корисне примере и 
праксе које се спроводе.

Велики број наставника, као и 
стручни сарадници и директор 
школе, учествовали су и у активно-
стима усмереним на стручно 

усавршавање кроз неакредитоване 
облике – кроз интерне обуке на 
актуелне теме, похађањем вебина-
ра, конференција, радионица али и 
обележавањем значајних датума у 
школи, учествовањем у обукама, 
презентацијама, на округлим столо-
вима.  

Наставници су посебно исказали 
посвећеност у изради мултимедијалних 
образовних садржаја у виду при-
каза образовних материјала, израде 
упутстава за ученике и наставнике, 
али и снимања видео лекција.

Светлана Петровић, 
педагог Техничке школе
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НАГРАДНИ 
КОНКУРС

Изазови образовања  
у дигиталном окружењу

Департман за педагогију Филозофског факултета у Нишу, у оквиру Виртуелних дана педагогије, организовао је наградни конкурс за кратки есеј за 
матуранте на тему „Изазови образовања у дигиталном окружењу“, на коме је рад наше ученице Јоване Станковић из одeљења IV2, образовног 

профила комерцијалиста, освојио треће  место. Честитамо! Овај рад преносимо у целини...

Дигитална технологија се при-
мењује у образовању годинама 
уна зад, али се све више унапређује 
из године у годину, и тиме доста 
ола кшава одржавање наставе и 
уче ње.

Дигитална технологија се при-
мењује у зависности од нивоа 
о бра зовања,  стога се, на пример, 
код основног и средњег образовања 
могу користити поједине платфор ме 
за одржавање  наставе на даљи ну 
и у кућним условима, дигитални 
уџ беници, дигиталне учионице у 
којима професори ученицима могу 
по ста вља ти материјале за учење и 
задатке, и слично.

Онлајн систем одржавања на-
ставе почео је у великој мери да се 
практикује током пандемије корона 
вируса. Овакав систем образовања 
има велики број предности, али и 

мана. У почетку је највећи проблем 
био тај што поједини ученици, који 
живе у забаченијим и сиромашнијим 
деловима града, или у околним се-
лима, нису имали приступ брзом 
интернету, чак шта више, поједини 
ученици уопште нису имали интер-
нет. Чак 10 – 12 % деце живи у до-
маћинствима без струје, воде, теле-
визора, паметних телефона и интер-
нета, стога је у пандемији короне на 
видело изашла чињеница да обра-
зовање ипак није једнко за сву децу. 
То је деци која спадају у ову категори-
ју улило дозу несигурности и осећаја 
немоћи из разлога што нису могли 
да стичу знања као њихови вршња-
ци, а и због тога што је та ситуација 
још више истакла чињеницу да 
њихови родитељи или старатељи 
немају довољно средстава да им 
приуште савремену техничку опре-
му

Оваква ситуација је другачије 
утицала на ученике у зависности од 
старосног доба. Стога, ученици млађих 
разреда основне школе има ју већих 
проблема са учењем у оваквим ус-
ловима јер је у нижим разредима 
врло битно савладати одређено 
градиво које је неопходно за даље 
школовање и живот уопште (на 
пример: читање, множење, дељење 
и слично). Врло је тешко деци обја-
сни ти да не треба да деле школски 
прибор са другом децом или да 
треба држати дистанцу, те се тако 
код деце јавља збуњеност и 
неупућеност у нормално одржавање 
наставе. 

Што се тиче ученика старијих 
разреда основних школа и ученика 

средњих школа, велика је веро-
ватно ћа да ће се појавити ненадо-
кнадиви пропусти у образвању, који 
ће се највише одразити код ученика 
завршних разреда. Многи ученици 
ни не похађају часове који се од ржа-
вају преко платформи као што су 
,,Zoom'' или ,,Google Meet'', а домаће 
задатке предају тако што ископирају 
рад друга из одељења.

Такође, одржавање онлајн на-
ставе је велики изазов и за настав-
нике, поготово оне старије који нису 
често долазили у додир са модерном 
технологијом. У време пандемије, 
када је довољно велики стрес на 
дневном нивоу слушати статистич-
ке податке о броју заражених и броју 
преминулих од корона вируса, на-
ставници и професори имају тежак 
задатак да организују онлајн пре-
давања, задатке и провере знања. 
Многи су смањили критеријуме и 
постали попустљивији јер су пуни 
разумевања, док са друге стране 
имамо наставнике који не попуштају 
када је њихов критеријум оцењива-
ња у питању. Чак и поред њиховог 
великог труда, деци је ипак по-
требна помоћ педагога или психо-
лога јер они могу кроз разговор да 
им врате мотивацију и озбиљно 
по разговарају са њима на тему шко-
ловања.

Оно што такође наставницима 
представља препреку јесте непо-
везаност са ученицима, одсуство 
невербалних реакција ученика, 
непостојање групне мотивације, а 
понекада и одсуство простора за 
учење, што би значило то да учени-
ци повремено присуствују онлајн 

предавањима из кафића, аутомоби-
ла и слично.

Не смемо занемарити чињеницу 
да школе похађају и деца са сме тњама 
у развоју. Њима овај вид дигиталног 
образовања представља проблем 
јер је њима теже да остану у затво-
реном простору и посебно им сметају 
промене дневне рутине.

По мом мишљењу, онлајн на-
става има и бројне предности. 
Флексибилност је једна од њених 
највећих предности, што значи да 
ако неко у датом тренутку није у 
могућности да одслуша предавање, 
моћи ће то да уради касније. Такође, 
можемо пратити наставу из своје 
омиљене фотеље, столице, са бал-
кона или чак и из кревета, дакле 
влада опуштенија атмосфера. Уко-
лико нисмо најбоље разумели неки 
део лекције/предавања, или нисмо 
стигли да запишемо неке тезе, увек 
можемо поново погледати материјал 
у виду текста, презентације или 
видео-клипа који је постављен на 
платформи намењеној за одржава-
ње оваквог вида наставе.

Како бисмо остварили добре 
резултате, ипак је поред техничке 
опреме и организације времена 
потребна и воља за учењем. Није 
лако, али се на крају увек исплати 
јер знање је моћ. Како бисмо ис трајали, 
потребно је себи понављати да уз 
знање долази и самопоуздање, само-
сталност, запослење и још много 
тога. До тога се не долази лако, али 
неописив је осећај када се постигне 
неки успех.

Јована Станковић  IV2



37

Медији и пандемија:
испит на коме се не сме пасти!

Департман за комуникологију и новинарство Филозофског факултета у Нишу, у оквиру виртуелне недеље Департмана, 
организовао је конкурс „Медији и пандемија“, на коме је рад нашег ученика Горана Милетића из одeљења IV4, образовног 

профила туристички техничар, освојиo прво место. Исти ученик аутор је и рада ''Етичка дилема 2021'', са којим је учествовао 
на конкурсу ''Достигнућа младих Србије''. .Честитамо Горану, а ове радове  преносимо читаоцима ''Идеје''.

НАГРАДНИ 
КОНКУРС

Никада, као данас, није било 
толико очито колико је савременим 
друштвима неопходна независност 
и слобода медија. У нову декаду 21. 
века, ушли смо погођени пандемијом 
вируса корона која је изазвала 
огромне политичке и економске 
последице широм планете. Пре-
цизне, јасне и одговорне информације 
никада раније нису биле потребније 
нашем друштву.

Шта више, због глобализације, 
данас није могуће извештавати само 
о пандемији у границама наше др-
жа ве. Због слободне трговине, лаког 
преласка граница (пре ступања 
строгих мера и тзв. „закључавања 
земље”) и осталих доприноса гло-
бализације, у јавни интерес грађана 
доспеле су и теме епидемиолошког 
стања у суседним државама. Тако су 
се новинари нашли у несвакидаш њој 
ситуацији да су приморани да са 
истим еланом прате и епидемијске 
мере и ток ствари у свим земљама 
региона, али и у великим државама, 
будући да болест не зна за границе.

Могло би се рећи да су поред 
државних органа, медији били кључни 
у креирању медијске слике и ваљаног 

извештавања грађана о епи де ми-
јскојситуацији. Од дневног извешта-
ва ња о броју преминулих, заражених, 
излечених или тестираних па све до 
извештавања о мерама кризних 
штабова, медији су добили свепри-
сутну друштвену тему коју је треба-
ло обрадити на посебан и пажљив 
начин. Не само да су тачне и право-
времене информације од пресудног 
значаја, већ њихов недостатак може 
директно утицати на здравље грађана. 

Управо се у оваквим деликатним 
ситуацијама може увидети прави 
значај професионалних, независних 
и слободних медија и њихове битне 
улоге у демократским друштвима. 
Државне власти су данас одговорније 
него икада и морају полагати рачуне 
грађанима, а медији ту имају задатак 
да врше надзор над властодрш ци  ма 
и веродостојно обавештавају грађа-
не о свим релевантним темама.

Посебно узнемирујућа појава 
током пандемије јесте талас лажних 
вести, неутемељених тврдњи и 
ширења панике. Сведочимо порасту 
антинаучних тврдњи („вирус коро-
на не постоји”, „то је обичан грип”, 
„дају новац ако кажу да им је род-

бина преминула од короне” итд.) и 
дезинформација. Зато медији све 
више морају преузимати и улогу тзв. 
„фект-чекера” (од енгл. fact-check 
– провера чињеница) упозоравајући 
грађанство на отворене лажи које 
се шире друштвом, неке онлајн а 
неке и уживо.

Као што је објашњено, током 
пандемије су медији преузели низ 
нових (или барем тежих и одговорни-
јих) задужења и одговорности на 
себе. Слободни и независни медији 
су нам данас потребнији него икада. 
Чак и ако игноришемо све (утемеље-
не) разлоге за неопходност слободе 
медија, данас животи људи зависе 
од правовремено добијених и н-
формација. Због тога је неопходно 
да државне структуре обезбеде сав 
потребан простор за рад новинара, 
како би сви заједно (што је и неоп-
ходно) радили на борби против 
пандемије. 

Пандемија вируса корона из-
азвала је многе друштвене, поли-
тичке и економске потресе широм 
планете. Чињеница је да ћемо у 
будућности овај временски период 
делити на „време пре пандемије” и 

„време после пандемије”. Цело-
купна постојећа савремена друшт-
вена структура стављена је на сво-
јеврсан испит сналажљивости, со-
лидарности и памети за борбу 
про тив „невидљивог непријатеља”.

Сходно томе, медији морају 
наставити да обављају свој посао 
професионално и не би требали 
подлегнути ни под каквим притиском, 
те морају остати доследни свом 
новинарском кодексу. Пандемија, 
једна глобална општа појава, не 
може се превазићи уколико сви не 
обављају свој посао професионално 
и часно. На новинарима је да пишу, 
извештавају и проверавају дез 
(информације) на које наиђу у циљу 
борбе против пандемије. Информа-
ци ја од јавног значаја мора увек 
пронаћи свој пут до грађана – без 
обзира колико би то могло бити 
штетно политичким структурама или 
другим заинтересованим странама. 
Медији су на свом највећем својеврсном 
испиту: од њиховог извештавања 
зависе животи милиона, а на том 
испиту не смеју пасти. 
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НАГРАДНИ 
КОНКУРС Етичка дилема 2021

Рад на конкурсу ''Достигнућа младих Србије''

Да ли лична слобода има првен-
ство над општим друштвеним бо-
љитком, и какву улогу има профит 
предузећа у вези с тим питањем?

Пандемија вируса корона изази-
ва велике губитке у предузећу, док 
ситуацију додатно погоршава одбојност 
запослених ка вакцинацији. Проблем 
са којим се Управни одбор суочава 
јесте однос између личног избора и 
обавезне вакцинације због друшт-
веног благостања. Предложени 
модел решења темељи се на дво-
струком приступу у зависности од 
позиције радника, у сврху задовољења 
економских циљева предузећа, као 
и испуњење питања етичких начела 
и морала. Циљ оваквог приступа јесте 
сразмеран одговор овим изазовима, 
будући да су пођеднако битни за 
пословање, водећи се претпоставком 
да апсолутистичко задовољење 
одређене стране доводи до дис-
баланса и лошег приступа.

У основи решења налазе се 
дру  ги и трећи предлог изнети на 
састанку, односно они који се тичу 
дестимулације и стимулације. Kом-

бинујући дате предлоге, у завис-
ности од улоге и врсте радника у 
предузећу, може се доћи до балан-
сираног решења. 

Имајући у виду да се вирус ко-
рона лакше преноси у мањим, за-
твореним просторијама , радници 
који нису вакцинисани, а раде на 
таквим позицијама, биће замењени 
онима који су се вакцинисали. На 
овај начин поспешиће се додатни 
напори предузећа да се ниво за-
ражавања на послу сведе на мини-
мум, уз подразумевано ношење 
маски за лице, које помажу при 
смањењу стопе преноса вируса са 
једне особе на другу . Радна места 
која захтевају рад са странкама и 
стални људски контакт биће попуњена 
вакцинисаним радницима из сличних 
разлога. Истоветне мере примењиваће 
се на особама које путују у ино-
странство, да би се избегли трошко-
ви скупих ПЦР тестова и двонеде љ-
н их карантина. Овакве мере 
допри неће смањењу ширења 
инфекције  унутар колектива, што 
ће на дуже стазе довести и до смање-

ња обољевања, односно финансиј-
ских губитака.

Вакцинисана лица добиће пове-
ћање плате од 5% док траје пандемија, 
као и 7 додатних дана за годишњи 
одмор (законска основа ове мере је 
Закон о раду Републике Србије ). 
Овакве мере подстаћи ће оне рад-
нике који се нису још вакцинисали 
да то и учине, а све у циљу повећању 
колективног имунитета унутар пре-
дузећа, што би значило немогућност 
ширења вируса . Смањење про-
цента заражених радника унутар 
предузећа довешће и до смањења 
неочекиваних одсуства радника 
услед обољења од ове болести. 
Другим речима, смањење заражавања 
довешће до могућности континуи-
тета пословања фирме без већих 
губитака.

Стимулацијом радника да се 
вакцинишу, повећава се могућност 
повећања броја вакцинисаних у 
колективу када виде и неке физич-
ке добитке (дужи годишњи одмори, 
већа плата), што доказује и студија  
која је показала да је подстицај од 
$30 довољан да дуплира број вак-
цинисаних студената на кампусу. Уз 
комбинацију ових мера са онима 
који дестимулишу невакцинисане, 
доћи ће се до оптималног броја 
вакцинисаних радника неопходних 
за несметано пословање фирме. 

Kао темељ оваквог модела 
реше ња јесте Kантова теорија ети ке. 
Водећи се приступом „Поступај тако 
да максима твоје воље увек може 
важити као принцип општег зако-
нодавства” , решење тежи да ба-
лансира жеље и потребе радника 
(оних који желе вакцину и оних који 
то одбијају) низом мера које су 
објашњене раније у тексту. Утилита-
ристички приступ у решавању про-

блема, може изазвати више про-
блема него што би их решио, будући 
да може довести до негодовања 
радника и кршења уставних одред-
би о неповредивости физичког и 
психичког интегритета. Са друге 
стране, потпору решењу може дати 
и етика вр лине. Уколико узмемо да 
су „праведност и одговорност” 
врлине, онда ћемо видети да модел 
решења даје простора радницима 
да изаберу да ли ће се вакцинисати, 
уз одговарајућу стимулацију. Међутим, 
имајући у виду да се ради само о (де)
стимулацији, коначна одлука за-
виси искључиво од радника и ни на 
који други начин неће бити условље-
ни да се (не)вакцинишу – што исказује 
праведност ка радницима (будући 
да се, например, ничија плата неће 
смањивати, већ се може само повећа-
ти, итд.) као и одговорност фирме. 

Иако се може чинити да би на-
лакши приступ овом решењу био 
јасно прописана обавезна вакцина-
ција за све запослене, она има 
број не етичке и правне мањкаво сти. 
Такав приступ не само да је неуставан, 
већ би дубоко ушао у повреду 
личне слободе и личног избора 
радника. Са друге стране, приступ 
невођења рачуна о политици фирме 
у вези са вакцинацијом, довео би до 
великих новчаних губитака. Дво-
струки приступ решењу проблема 
допринеће краткорочном пове ћа њу 
процента вакцинисаних у предузе-
ћу, док ће на дуже стазе осигурати 
мањи губитак финансијских сред-
става због могућег одсуства радни-
ка. Овакав модел решења допринеће 
и успешном пословању фирме кроз 
пандемију вируса корона, са одго-
ворном дру штвеном политиком ка 
својим ра дницима.

Горан Милетић, IV4
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ПИСМЕНИ  
ЗАДАЦИ

,,Људи воле разговоре о паду и 
понижењу оних који се сувише 

високо уздигну и полете“
Сујета, љубомора, завист, не-

задовољство сопственим животом… 
неки су од милион разлога за оговарање 
људи. Онај који „пребрзо успе“ и 
„високо полети“ буде исмеван у 
друштву: ,,Његови/њени сигурно су 
велики 'буџовани' па имају тако 
велику кућу, луксузне аутомобиле и 
брдо пара!“ ,,Тај је ко зна каквим 
пословима достигао оволики успех!“ 
,,Џабa њему/њој новац када грам 
памети нема…“ И тако у недоглед. 
Измишљају се разлози туђег успеха 
и славе, а нико да застане и макар 
на тренутак размисли – колико је 
труда и рада уложено.

Кроз живот свако од нас иде са 
неким циљем који га мотивише да 
се труди и ниже успех за успехом. 
Свако има снове који га покрећу и 
наду да ће их једног дана остварити. 
Како би изгледао живот без њих? А 
човек? Свет би био сумануто, депре-
сивно и носталгично место, а људи 
безвољни, тужни, депресивни, лењи. 
Да ли је човек заиста човек уколико 
нема снове? Да ли је човек – човек 
уколико нема јасно дефинисан циљ 
и може ли се сматрати успешним? 

Толико је питања, а одговора скоро 
нигде. 

Људима данас скоро је неза-
мисливо да њима најближи комшија 
– који је, игром случаја, до јуче био 
знатно ,,сиромашнији“ – постигао 
успех у року од свега неколико го-
дина и изградио све оно што околи-
на од њега није очекивала… или 
барем мислила да никад неће постићи. 

Сећам се једног спарног, авгу-
стовског дана, само пар недеља пре 
него што сам са родитељима отпу-
товала на Сребрно језеро. У ваздуху 
се осећала успара након попод-
невне кише која је прскала, али је 
расположење било у ,,дебелом 
плусу“. Паковала сам своје ствари и 
са огромним нестрпљењем чекала 
дан путовања. Само недељу дана 
пре путовања, ухватила сам себе 
како читам неке дневне новине у 
соби својих родитеља. Собу је обу-
хватила тишина, пропраћена тек 
понеким узвиком мојих комшија. 
Одједном, пригушени гласови који 
су допирали са спрата ниже пре-
кинуше савршену тишину, те моја 
концентрација нестаде.

Спуштала сам се мермерним 
степеницама када сам иза дрвених, 
лакираних врата дневне собе чула 
мешавину различитих гласова – од 
којих сам препознала само дедин 
тих и бабин дубок глас. Стапали су 
се са пискутавим гласом једне жене… 
и није ми требало дуго да претпо-
ставим ко је у питању. Знатижеља у 
мени вриштала је да отворим врата 
и проверим о чему се ради, али ми 
је глас разума говорио да останем ту 
где јесам. Судећи по интонацији и 
живости њихових гласова закључила 
сам да разговарају о човеку који је 
у једном кратком временском ин-
тервалу реновирао, унапредио и 
поправио све што је имао.

Глас те непознате жене говорио 
је: ,,Ма иди, молим те! Чула сам да су 
његови пронашли огроман ћуп 
злата! Само глуп би поверовао у 
приче да је нешто 'паметно направио'.“ 
Дубоко сам удахнула ваздух. Из 
њеног гласа севала је чиста љубомора.

Глас моје баке јој је одговорио: 
,,Ко га зна?“ Деда је, претпостављам, 
само одсечно слегнуо раменима.

Имала сам прилику да сама 

попричам са комшијом и утврдим 
какав је као личност. Његове смеђе 
очи сијале су таквом чистотом и 
добротом да ми се чинило да ме греју 
и охрабрују. Такав грациозан ход и 
држање тела скоро да нисам при-
метила на другимљудима. Радио је 
као аутомеханичар, па након што се 
убрзо оженио и добио двоје мале 
деце, добио је унапређење у фирми. 
Стару, недовршену кућу од цигала 
омалтерисао је и начинио најлепшом 
кућом у крају. Стари југо који га је 
годинама служио заменио је скупо-
ценим BMW-ом и то само својим 
вредним и напорним радом. 

Кажу да је све у очима посма-
трача. Време на крају баш све по-
каже – и ко је био вредан, радан, 
искрен и поштен и ко је, што би наши 
људи рекли, радио ,,кварно“. Сматрам 
да се упорношћу и трудом може 
много тога постићи, али сујетом, 
љубомором и завишћу не. ,,Свако 
свој пут кроји онако како жели.“ 
Свако ће живети и радити онако 
како воли… други људи то не би 
требало да осуђују.
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Познато је да су од давнина људи 
способни за највећа добра и највећа 
зла. Пронашли смо генијалне изуме 
и системе који олакшавају људску 
свакодневницу, кроз историју спо знали 
смо хероје, спашено је много живо-
та, садили смо шуме, направили 
лекове, показали снагу јединства. 
Супротно томе, измислили смо 
бомбе, оружје, отрове, уништили 
смо неке од најлепших природних 
лепота, поробљавали смо и били смо 
робови. Кроз историју проливено је 
много крви, деца су остајала без 

родитеља, родитељи су остајали без 
деце, били смо неразумни, пуни 
гнева, тужни.

Не могу да се не запитам да ли 
све што смо створили произилази 
из намере или немарности, да ли су 
људи свесни свих својих поступака 
и битније – да ли су свесни после-
дица. Волим да верујем да је суш-
тина људске природе добро, али 
сама имам проблема да увек изабе-
рем исправну ствар. Људи се мењају, 
и није тако ретка ситуација да напредују, 
издигну се изнад своје околине, 

напусте или промене друштво. Такође 
није реткост да се неко толико уз-
дигне, да се уобрази, почне да губи 
полако живце, скрене са првобитног 
циља, изгуби људе око себе, разо-
чара се и лупи о под своје замишљене 
чаше. Има толико различитих сценарија 
и ситуација, али зашто се други 
наслађују туђом несрећом? Познате 
су ми оне реченице: ,,Ако му је, тако 
му и треба, баш ми је драго што му 
се то десило…“ Познато ми је и 
групно оговарање, где њих десет 
све своје слободно време проведу 

причајући о том туђем паду као о 
некој победи. Тако хране своје не-
сигурности и једни другима подижу 
самопоуздање, док је нечији неуспех 
њихов једини извор узбуђености и 
нешто најближе срећи у току дана. 
Тужно је, не осуђујем их, али понекад 
поступци таквих људи утичу на 
друге људе.

С обзиром на све ово, изгледа 
да нам свима понекад треба мало 
већа толеранција, разум, љубав и 
поштовање.

Нађа Симић, III4
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ЗНАЧАЈНИ 
ДАТУМИ

Светски дан 
менталног здравља

Међународни дан матерњег језика

Недеља новца

Да ли је брига о менталном здрављу и даље „табу тема“ међу сре дњ-
ошколцима? Колико знамо о овој теми и колико смо свесни значаја мен-
талног здравља, говоре подаци спроведеног мини истраживања у нашој 
школи које је спровела педагог школе Светлана Петровић, а који су 
представљени на трибини одржа ној у дворишту школе поводом обе лежавања 
Светског дана менталног здравља. Поред тога, у сарадњи са наставницом 
психологије Соњом Јеленковић и наставницом српског језика и књижевности 
Иваном Богојевић, представиле су своја искуства и знања о очувању мен-
талног здравља и приближиле ову тему ученицима и наставницима.

И ове године наставили смо са традицијом обележавања 
Међународног дана матерњег језика, који  се прославља 
21. фебруара, са циљем промовисања језичке културе и 
толеранције. 

На часу српског језика, а уз присуство школског би-
блиотекара Милене Миловановић, одељење II1 чуло је 
занимљиве приче о историји овог датума, месту српског 
језика у односу на друге словенске језике, као и о језицима 
којима се служе припадници националних мањина у 
Републици Србији. Истакнуто је да треба неговати и језичку 
толеранцију, као и ширити свој лексички фонд.

Овај час припремио је и реализовао наставник српског 
језика и књижевности Бојан Ристић.

Овогодишњу Недељу новца обележили смо са одељењем I4, об-
разовног профила туристичко-хотелијерски техничар, чији су ученици 
показали своја знања везана за новац онлајн учешћем у Европском 
квизу новца, преко YouTube канала и Kahoot платформе.

Циљ обeлежавања Недеље новца је да се финансијским образовањем 
унапреди финансијска писменост и омогући деци, младима и грађанима 
стицање знања, вештина, ставова и понашања нужних у свакодневном 
приватном и пословном животу, како би у будућности могли доносити 
паметне финансијске одлуке.

Централна тема Недеље новца 2021. је „Чувајте себе, пазите на свој 
новац“ ("Take care of yourself, take care of your money"), чиме се на-
глашава важност развоја финансијске сигурности, уз истовремено 
очување здравља у данашњим условима.

Такмичење је организовало Удружење банака Србије, у сарадњи 
са Европском банкарском федерацијом и Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије а наше ученике су кроз 
активности провели наставници економске групе предмета Мирослав 
Станчић, Марија Цветковић и Сања Маркулин. 
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Светски дан чистих руку 
ЗНАЧАЈНИ 

ДАТУМИ

Техничка школа је и ове године 15. октобра обележила Светски дан чистих руку. Ученици одељења II4, заједно са школским библиотекаром Миле-
ном Миловановић, професорком биологије Аном Петровић и професорком српског језика и књижевности Миленом Ватовић су искористили лепо време 
и у школском дворишту  разговарали о хигијени, здрављу, превенцији и заштити од заразних болести. О свему томе разговарали су и са нашим суграђанима 
и том приликом вршили дезинфекцију њихових руку.

Истим поводом, школска библиотека расписала је конкурс  за израду плаката на тему  „Чисте руке – огледало здравља“, где су могућност да учествују 
имали сви ученици школе. Пристигло је доста занимљивих радова, од којих се посебно истичу радови ученика Инес Живадиновић I1 , Сашке Петковић 
I3 , Јоване Цветковић II4, Исидоре Рајић II4  и Милене Видановић I4.

Захваљујемо свим ученицима који су учествовали на конкурсу.

Светски дан туризма
Ученици одељења III4, образовног профила 

туристичко-хотелијерски техничар, са својим на-
ставницама су обележили 27. септембар, Светски 
дан туризма. 

Ове године је тема Светског дана туризма „Ту-
ризам и рурални развој“, са циљем да укаже на све 
веће занимање за туристичке дестинације које се 
налазе изван градова. Овогодишња порука Светске 
туристичке организације је слоган #RestartTourism, 
односно да треба радити на постепеном попуштању 
рестриктивних мера због пандемије корона вируса.
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СПОРТ Веома успешна спортска година

Одбојка

Због већ познате ситуације у вези са Ковидом-19, ове године нису држане спортске секције, али успеси нису изостали. Учени-
ци Техничке школе остварили су два пласмана на Републичко такмичење.

Ове године остварен је највећи 
успех наше школе у екипним спор-
товима у скорашњој историји. 

ном у Караташу код Кладова, 20. и 
21. маја 2021. године. Пре тога, 
на ше девојке биле су најбоље на 
окружном и међуокружном та кми-
чењу. Екипу наше школе жреб је 
сместио у групу Б, заједно са При-
штинском гимназијом, Фармацеут-
ско-физиотерапеутском школом из 
Београда и Средњом стручном 
шко лом из Крагујевца. Сјајно смо 
ста ртовали и победили Приштинску 
гимназију, али ипак нисмо имали 
више снаге и преостале утакмице у 
групи смо изгубили. Ови резултати 
донели су нам треће место у групи 
и борбу за пето место са екипом X 
Београдске гимназије. На жалост, 
изгубили смо ту утакмицу и на крају 

освојили шесто место, што је сјајан 
резултат. Екипа је наступала у сле дећем 
саставу: Сања Стефановић, III2, Сандра 
Ћићириновић, III2, Тамара Петровић, 
IV4, Марјана Недељко вић, II3, Сара 
Маринковић, III4, и Петра Баљевић, 
III4. Екипу је водио наставник физич-
ког васпитања Владан Цвејић.

Дечаци су изгубили на Општин-
ском такмичењу од екипе Кња жевачке 
гимназије резултатом 2:1. Наши 
момци наступили су у следећем 
саставу: Димитрије Петровић, II3, 
Коста Жикић, III3, Јован Николић, III3, 
Александар Раденковић, III3, Лазар 
Ранђеловић, IV4, Вељко Стојановић, 
IV3, Милан Ивановић, III2, Илија 
Цветковић, III2.

Општинско такмичење у одбојци одржано је 14. маја у фискултурној 
сали наше школе. Техничка школа имала је само мушку екипу. После 
узбудљиве утакмице, нарочито у првом сету даље је прошла екипа 
Књажевачке гимназије, али момцима се не може ништа замерити, борили 
су се лавовски. Техничка школа је наступила у следећем саставу: Коста 
Соколовић, IV3, Огњен Станојевић, IV3, Јован Николић, IV4, Жељко Миросаљевић, 
IV4, Душан Богојевић III3, Андрија Ђорђевић III4, Матеја Тодоровић III3, Илија 
Станковић II1 и Илија Илић I3. Екипу је са клупе предводио наставник фи-
зичког васпитања Владан Цвејић.

Надамо се да ће наредна школска година донети нове успехе, здрав 
дух у здравом телу и повратак спортских секција у уобичајени начин рада.

Женска екипа Техничке школе у 
футсалу освојила је сјајно 6. место 
на Републичком такмичењу одржа-
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Стони тенис

#BEACTIVE

СПОРТ

„Идеја”, лист ученика и наставника Техничке школе, 19350 Књажевац, Карађорђева 52, тел: 019/250-275;   
http://tehnickaskolaknjazevac.weebly.com, tehknjaz1@gmail.com; за издавача: Љиљана Жикић, директор;  

главни и одговорни уредници: Бојан Ристић,  наставник српског језика и књижевност и Љиљана Жикић, директор школе;  
технички уредник: Ненад Цорељ; штампа: 3-ком, Књажевац

У Сокобањи је 26.октобра 2020. 
године одржано окру жно такмичење, 
на коме је Те хничка школа наступи-
ла са женском екипом у саставу 
Сандра Ћић ири новић, III2 , и Петра 
Баљевић, III4, док је Сандра наступа-
ла и у појединачној конкуренцији. 
Екипа је освојила прво место и 
пласирала се на Републичко такмичење, 
а и Сандра је у поје ди начној 
конкуренцији освојила прво место 
и изборила пласман на Републичко. 
Републичко такмичење одржано је 
у Алексинцу, 30. октобра 2020. го-

Ученици одељења IV2, образов-
ног профила комерцијалиста, у ок-
виру наставе предмета физичко 
васпитање вежбали су аеробик на 

дине. Екипно смо освојили 18. место 
у конкуренцији 23 екипе. Изгубили 
смо у првом колу од екипе Техничке 
школе ''Прота Стеван Ди ми тријевић'' 
из Алексинца. Сандра Ћи ћи риновић 
је на крају заузела 17. место у 
појединачној конкуренцији, у којој 
је било 25 учесница. Није имала ни 
среће на жребу, изгубила је од 
Ленке Николић из Смедеревске 
гимназије, која је на крају освојила 
треће место. Стонотенисерке је водио 
наставник физичког васпитања 
Вла дан Цвејић.

базену “Бањица” 26.септембра 2020. 
године и на тај начин активно уче-
ствовали у обележавању Европске 
недеље спорта. 

Циљ Европске недеље спорта је 
подстицање грађана да се баве 
физичком активношћу и да бораве 
на отвореном, без обзира на године 

или физичку спремност, као и едукација 
грађана о здравом начину живота.

Владан Цвејић,  
наставник физичког васпитања



Матуранти 2021.
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