
ВИРТУЕЛНИ ИЗАЗОВ 

2020/21. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА “ВАЉЕВО”, ВАЉЕВО 

Светлана Мирковић 



ВИРТУЕЛНИ И ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ 2020/21. 

2020. година остаће вероватно упамћена по многим 

изазовима у наставном процесу, а један од њих је 

свакако мотивисање наставника и ученика на 

истраживачке радове, иновативност и померање 

граница стечених знања и вештина. 

 



ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ 2020/21. 

 У условима комбиноване 
и онлајн наставе, 
просечних дигиталних 
компетенција и  техничке 
опремљености, 
прихватили смо 
“Пословни изазов”-
Регионано такмичење 
средњошколаца 
Југозападне Србије у 
предузетничким 
вештинама.   

 

Путем zum апликације, у Пословном изазову је 

учествовало 17 школа Југозападне Србије. Из 

Економске школе „Ваљево“ 5 ученика: Ивана 

Живковић, Тамара Крунић, Евица Глишић и 

Дуња Петковић из III 1, образовни профил 

службеник у банкарству и осигурању и Стана 

Лазић из IV4, образовни профил пословни 

администратор. 



РАЗМИШЉАЛИ СМО ПРЕДУЗЕТНИЧКИ. 

 Жеља за стицањем 

нових знања и 

вештина је  била 

снажан покретач. 

 Приватна опрема је 

била допуна школској.  

 Постојала је стрепња.  

 Одлично смо знали у  

којој смо позицији А 

када је у питању ниво 

знања и вештина. 

 Неизвесност смо 

смањивали 

практичним 

припремама, 

разговором и хумором.  

 

 



ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ 2020/21. 

Креирати идеју којом 

се решава један реалан 

проблем није нимало 

лак задатак. 

 

Да ли смо употребили стечена знања, вештине, 
искуство у мери колике су наше могућности?  

Комуникација, 
кореспонденција,  

информатика,   

Физика, 
Хемија, 

Биологија, 
Географија...  

Економија, финансије, 
Предузетништво 



ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ 2020/21. 

Да ли је ово једнодневно 
такмичење пружило 
прилику ученицима да 
развију самопоуздање, 
способности креативног 
размишљања и тимског 
рада, да овладавдају 
комуникацијским и 
презентацијским 
вештинама? 

Урађени су и послати 
презентацијаа бизнис 

план и видео 
презентација. 

Остварена је веома 
добра комуникација 
и  сарадња. Складан 
тимски  рад, ведар 

дух и добро 
расположење   би 

могли послужити за 
пример  многим 

тимовима. 

Богатији 
смо за нова 

знања и 
вештине  



ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ 2020/21. 

Мишљење једног члана тима: 

Ono što mi se ne dopada u vezi 

“Poslovnog izazova” jeste to što su 

neki učenici ugasili svoje kamere i 

verovatno im je neko pomogao. 

Nekim timovima su pomagali 

mentori iz poslovnog sveta a nekima 

studenti sa fakulteta. 

Zanimljivo je to što je ovo takmičenje 

drugačije od svih takmičenja i što se 

dosta može naučiti, a istovremeno i 

zabaviti se.  



ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ 2020/21. 

Ученице су похваљене за одговоран приступ, труд, 

стицање нових сазнања и добру комуникацију и  

лепо дружење.  

 



ВИРТУЕЛНИ ИЗАЗОВ 2020/21. 

 Иновирати у 

наставном процесу у 

свету виртуелних 

могућности је увек 

велики изазов. 

 Хвала на пажњи. 

 Светлана Мирковић, 

наставник групе 

екномских предмета 

 Децембар 2020. 


