
Пројекат „Предузетна школа”

Потписивањем протокола између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
Фондације Univerexport, од стране министра Младена Шарчевића и директора Фондације
Оливере Ћирковић званично је започета сарадња на имплементацији пројекта
предузетништво у основним школама, а под симболичним називом Образовање =
употребљиво знање. Наша школа још једном је показала спремност и одлучност да
напредује, прихвати промене и укључи се у све савремене токове. Пројектом се подржава
развој предузетништва као међупредметне компетенције и као једна од најважнијих нових
оријентација почела је са применом  школске 2017/2018. године.
Ученици и наставници школе овим пројектом имплементирају додатну вредност
образовању и креирањем и радом на предузетничким идејама треба да дођу до реализације
и постизања жељених циљева.
Након едукације наставног кадра, ученици ће имати могућност да у свакодневном раду
креирају, примењују и реализују идеје стечене основним образовањем, а применљиве у
животу, заједници, друштву.

Предузетништво као кључна компетенција за целоживотно учење

Компетенција предузетништво у Европском оквиру кључних компетенција подразумева
способност појединца да сам подстакне промене и способност да прихвати, подржи и
прилагоди се иновацијама које доносе спољне околности. Предузетништво укључује
преузимање одговорности за сопствене поступке, позитивне или негативне, развој
стратешке визије, постављање циљева и њихово остваривање, као и мотивацију за успех.
У Европском оквиру кључних компетенција за целоживотно учење предузетништво се
види као способност појединца да преточи идеје у дела, а подразумева креативност,
иновативност и спремност за преузимање ризика, као и способност планирања и
управљања
пројектима. Специфичност ове компетенције огледа се у томе што она повезује усвајање
знања, вештина и ставова са њиховом практичном применом.
У самој сржи предузетничке компетенције је способност препознавања контекста у којем
појединац делује и проактивно реаговање на прилике које му се пружају. Основ је за
специфичније вештине и знања која су потребна предузетницима за успостављање
друштвених и комерцијалних активности. Образовање за предузетништво представља
много више од обуке за започињање сопственог пословног подухвата, јер подразумева и
развој личних особина и вештина попут креативности, иницијативе, самопоуздања, и
многих других.

Предузетничко учење може да укључује следеће елементе:
• развој карактеристика личности који чине основу предузетничког духа (креативност,
смисао за иницијативу, спремност за преузимање ризика, самосталност, самопоуздање,
лидерство, тимски дух...);
• подизање свести ученика о могућностима самозапошљавања и предузетништву као
опцијама за пословну каријеру након завршетка школовања;



• рад на конкретним предузетничким пројектима и активностима;

На нивоу основног образовања, предузетничко учење је усмерено на развој
индивидуалних квалитета ученика/ца – креативност, преузимање иницијативе и
самосталност који доприносе развијању предузетничког става. У овој фази ученици/це
треба да развијају самосталност и проактивност, као и да стекну прва знања и контакт са
светом рада. Активности које подстичу активно учење на овом узрасту су рад на
пројектима, учење кроз игру, презентације једноставних студија случаја и посете локалним
предузећима и установама.


