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а осам деценија Друга економска школа
школовала је онолико ђака колико људи
има један град величине Крагујевца.
Када се толико ђака помножи са данима
школовања, бројем школских часова, добијеним оценама, бројем екскурзија, новопечених
или целоживотних љубави... добијамо неисцрпни
извор различитих животних прича. Неке су нам
познате, али већина је остала дубоко похрањена у
животима сваког ђака, наставника и запосленог у
школи. Све те приче чине школу не само важним
носећим стубом сваког друштва, већ и сваког живота појединачно. Трудимо се да те неухватљиве
приче откријемо и сачувамо од заборава. Школски лист СТАВ, један је од начина да пркосимо
забораву. Јубиларни број посвећен је садашњем
лицу Школе, са освртом на сажети историјат постојања. Овога пута нисмо представили све наше
активности, ограничени количином страна. Дали
смо на увид наш профил по Стручним већима,
мали шарени албум из живота школе и понеки
интервју са успешним грађанима, потеклим из наших школских клупа...Овај број је само позив да
се ближе упознате са нашом школом, која је један
од лидера у образовном систему у Србији, те је
као таква проглашена за Ресурсни центар за исте
образовне профиле. Као школа која је добила највишу оцену у процени просветних саветника, не
замерите што нисмо скромни. Добро дошли међу
наше приче....
Уживајте,
Александра Масло,
наставница српског језика и књижевности
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Дејан Недић,

директор Друге економске школе

Реч

ДИРЕКТОРА
Уважени читаоци,
Осамдесет година Друга економска школа лидер је у
школовању ученика економске струке. То је част, привилегија, али и изузетна одговорност. Више од свега, за мене
посебна инспирација. Није било једноставно понети тај
епитет.
Многе колеге директори, помоћници директора, наставно и ненаставно особље и стручни сарадници, кроз историју наше школе, саградили су чврсте темеље, на којима
почива позитиван имиџ школе и данас. Велику захвалност
дугујем свим претходним директорима и наставницима,
свима који су уткали своју професионалност у темеље онога што ми данас ширимо и са поносом надограђујемо, чинећи Другу економску школу, без имало скромности, једном
од најпожељнијих школа у земљи.
Велику захвалност посебно дугујем мојој помоћници
Цвети Митровић, која је свих 12 година, заједно са мном,
креирала сјајан реноме наше школе.
Захвалност дугујем и наставницима, ПП служби, правно-финасијској служби, административној служби, Педагошком колегијуму, библиотекарима, помоћном особљу,
домару, Ученичком парламенту, Савету родитеља и на
крају Школском одбору, који је заједно са Управом допринео изузетном рејтингу школе данас. Ипак, наши ученици
заузимају најважније место у нашој осамдесетогодишњој
причи. Моје колеге и ја имали смо пуно елана, енергије
и ентузијазма да нашу школу учинимо још пријатнијим и
професионалнијим местом за развој најелитније и најинтелектуалније популације нашег друштва.
Многи који су из учионица ове школе ступили на животну позорницу, својим квалификацијама, стеченим као
основ у овој школи, остварили су значајне позиције у нашем друштву.
Наших ђака има у свим сферама образовног, културног,
социјалног, научног, политичког, спортског и привредног
живота наше земље. И они су најлепше лице наше школе. Има их у банкама, средствима јавног информисања,
амбасадама, филму, естрадном небу, међу гувернерима, у
влади, лидерима у привреди, васпитно-образовним институцијама, иностранству...
Данас смо синоним за стабилну и јаку школу, у којој
су тимски рад и међуколегијално повезивање предуслов
за успешно функционисање школе. Посвећеност свих запослених школи и свему што она значи, затим безбедност
и пријатни професионални услови које сам омогућио наставницима и ученицима, чине нашу школу пожељним амбијентом за професионални рад и напредак, како ученика,
тако и запослених.

О популарности наше школе говори и податак да смо
први избор већине ученика који се сваког јула сливају у
ходнике и учионице своје будуће школе. Данас је Друга
економска школа ресурни центар за едукацију наставника из струке. Лидери смо и у спорсткој едукацији ученика, иако нисмо званично спортска школа, али се трудимо
већ годинама, да то и постанемо. За квалитет свог рада
добили смо највишу оцену, у свим сегментима, при процени екстерних просветних саветника, односно екстерних

Дејан Недић, директор Друге економске школе
Цвета Митровић, помоћница директора

евалуатора. За све ово време, изнедрили смо и неколико
државних првака, како из области економије, тако и из области спорта, и то у разним дисциплинама.
И ето нас на врху образовног Партенона.
Поносни смо на своју школу, на све оно што је била
кроз историју, као и на ове славне странице које ми исписујемо за нека будућа покољења...
Идемо даље, у нове јубилеје, промовишући пожељне
образовне стилове, висок реноме и позитиван СТАВ.
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СВАКЕ ГОДИНЕ, ПОЧЕТКОМ СЕПТЕМБРА, ПРЕКО ХИЉАДУ И ТРИСТА
ЂАКА СЛИВА СЕ У ДВОРИШТЕ НАШЕ ШКОЛЕ.ЗА НАС ТО НИЈЕ ЧУДНО,
ЈЕР ИМИЏ ЈЕДНЕ ОД НАЈБОЉИХ ЕКОНОМСКИХ ШКОЛА У ЗЕМЉИ,
НИЈЕ СЛУЧАЈАН. ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕСИ НАСТАВНИКА, ЗАПАЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ НАШИХ ЂАКА, СТАЛНО ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА
НАСТАВЕ, ОПРЕМЉЕНОСТ КАБИНЕТА, ПРИЈАТНА АТМОСФЕРА, КРЕАТИВАН РАД, БЕЗБЕДНОСТ У ШКОЛИ, БРИГА О СВАКОМ ЂАКУ, ЧИНЕ
НАШУ ШКОЛУ ПРЕПОЗНАТЉИВОМ. НАЈЧЕШЋЕ СМО ПРВИ ИЗБОР НА
ЛИСТИ ЖЕЉА, ПРИ УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ. У ВИСОКОМ ПРОЦЕНТУ НАШИ ЂАЦИ, КАО ЛОГИЧАН НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА, УПИСУЈУ
ЕКОНОМСКИ, АЛИ И ДРУГЕ ЖЕЉЕНЕ ВИШЕ ШКОЛЕ И ФАКУЛТЕТЕ. И
ЈОШ ВАЖНИЈЕ... У ПРИБЛИЖНОМ ПРОЦЕНТУ НАШИ ЂАЦИ ПОСТАЈУ
ДОБРИ ЉУДИ.
ЈЕР, ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ДВЕ СУ СТРАНЕ ИСТЕ МЕДЕЉЕ...
Наставница Ана Николић са ученицима IV3, 1960. године

КРАТАК ИСТОРИЈАТ
ШКОЛЕ
Направити пресек у времену
обиман је и често незахвалан
посао. У том напору да сачувамо
сва лица школе, нећемо бити
свеобухватни. Јер није могуће у
краткој форми, какав је часопис,
ухватити све значајне тренутке
развоја кроз деценије. Зато ћемо
се потрудити да у кратким
цртама направимо некакав
хронолошки след најбитнијих
мена наше школе.
Године 1939, 25. маја, указом
краљевских намесника кнеза Павла,
др Раденка Станковића и др Ивана
Петровића, наложено је министру трговине и индустрије, Јеврему Томићу,
да отвори Другу државну трговачку
академију. Школа је усељена у зграду Прве државне трговачке академије,
у Улици Жоржа Клеменоса 48. Руковођење је поверено професору Николи Петровићу, писцу многобројних
уџбеника. У школи је радило 24 професора и суплената, а настава је извођена у 10 одељења првог и другог
разреда.
Настава је делимично прекинута
1941. године. Све три трговачке академије радиле су нередовно, уз скраћену
наставу, која се одвијала у три смене, у
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Наставница Љиљана Стогов са најбољим одељењем у Србији, 2000. године

одвојеним мушким (Прва) и женским одељењима (Друга
трговачка академија).
У школу се нису вратили многи ученици изгинули у
бомбардовању. Њихова имена, заједно са именима професора, уклесана су на мермерну плочу, која се налази у ходнику наше школе и сведочи о храброј и трагичној судбини
ученика, коју су делили са својим професорима.
Трговачке академије раде под истим кровом у Цетињској
улици и након Другог светског рата, под називом Други државни економски техникум. Већ од 1950/51. године, школовање опет постаје четворогодишње, а техникуми мењају
име у економске средње школе.
Друга економска школа, у зграду на данашњој адреси, у улицу Господара Вучића 50, пресељена је школске
1957/58. године. Била је то некадашња зграда Комитета за
угаљ при Министарству рударства ФНРЈ.
Школа је у образовним профилима доживела многе метаморфозе, настојећи да одговори променама у друштву
и захтевима у привреди. Образовали смо економисте
општег смера, формирали одељења књиговодственог, комерцијалног, туристичког смера (по узору на школе у Женеви и Милану). У време усмереног образовања, у школи
су формирана одељења извршилаца основних економских
послова (трећи и четврти степен) и одељења рачуновоственог и комерцијалног техничара, касније и економског и
комерцилјалног техничара. Крајем деведесетих, школовали смо и финансијске и царинске техничаре, а доскора и
пословне администраторе. Данас ученици стичу два звања
– економски техничар и финансијски администратор.
Школа је била и велики центар за стручно образовање
одраслих. Њој су припајане и друге реформисане школе
– Четврта економска школа, Финансијска школа, Економска
школа за одрасле. Већ седамдесетих година Друга економ-

ска школа постаје највећа школа у Србији. Неколико деценија касније и даље са поносом носимо тај епитет.

ШКОЛА У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА
Данас се налазимо у улици Господара Вучића 50. Школа је функционална, савремено опремљена и пријатна,
захваљујући директору и управи, али и професионалним
напорима свих запослених. Континуирано се улаже у професионално усавршавање наставника, али и у ентеријер
и екстеријер школе. Настава се одвија у савремено опремљеним учионицама. Обновљене су школске клупе и
столице, фасада, замењени прозори, све учионице окречене, урађена балон-сала за часове физичког васпитања, изграђени су терени за кошарку и одбојку, урађена је свечана сала, постављени венецијанери у кабинете, залепљене
термо-фолије на прозоре у учионицама, обновљен разглас,
постављен натпис са именом Школе, замењена улазна капија у двориште. Реконструисана је сала за физичко, свлачионица, офарбана ограда школског дворишта, постављене су клупе за седење у школском дворишту, изграђен је
паркинг за запослене, постављена је адекватна расвета у
дворишту и око зграде школе...
Ученицима је на располагању модерна школа са двадесет четири учионицe, девет кабинета, салом за физичко,
балон-салом, спортским тереном, свечаном салом, библиотеком од око 14 000 књига и бројним канцеларијама...
Наставу изводе 82 наставника у 43 одељења, у згради од
преко 3000 квадрата и исто толико школског дворишта.
Укупан број запослених, који школу чине инспиративним
местом за образовни развој деце је 112. У години јубилеја
Другу економску школу похађа 1274 ђака.
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Настава се организује у две смене. Школом већ 12 година руководи Дејан Недић, уз асистенцију помоћника
Цвете Митровић. На позицији помоћника директора у протеклој деценији била је и Славица Јевтић Грчић и Драгана
Бувач. Школски одбор, Савет родитеља, Ученички парламент, Наставничко веће и Педагошки колегијум обављају
послове из своје надлежности. Многобројни тимови део су
унутрашње организације школе. Они свесрдно помажу да
имиџ наше школе буде беспрекоран.
Осим наставног процеса у школи се изводе многобројне
ваннаставне активности. Без обзира на струковну усмереност ђака ка економској групи предмета, наша школа је расадник деце са уметничким склоностима, које се развијају
у многобројним секцијама. Поседујемо један од најбољих
средњошколских хорова (ове године наш хор је отврио Сајма образовања), Пинкове звездице су у нашим школским
клупама, реномирани глумци су се развијали у нашој рецитаторској и драмској секцији. Новинарска секција вредно складишти сва догађања у школски лист СТАВ. Наши
ученици освајају значајне награде и на пољу фотографије,
а радови са ликовне секције улепшавају ентеријер школе.
Медаље, пехари дипломе, похвалнице, дело су и наших
спортиста – фидбалера, рукометаша, џудиста, атлетичара,
кошаркаша... Број такмичења, али и резултата, реципрочно
расте са бројем ваннаставних активности.
Осим у земљи, своје знање и вештине показујемо и у
региону. Сваке године учествујемо на Економијади, а 2014,

Школа данас

били смо и домаћини ове манифестације, када смо угостили дванаест школа из шест држава.
Сарадња са образовним, културним, здравственим установама, локалном самоуправом, домаћим и светским
компанијама, као и учествовање у бројним културним,
спортским, образовним, хуманитарним манистефацијамa,
чине живот ученика и школе разноврснијим и ботатијим.
Богату прошлост наше школе чине и многа звучна имена попут глумаца Драгана Николића, Милана Чучиловића,
естрадне уметнице Гордане Лазаревић, професора на разним факултетима: Чедомир Глигорић (Правни факултет),
др Дејан Шошкић (Економски факултет, бивши гувернер
Народне банке), др Марина Протић...
Звучна имена познатих педагога и још славнија имена
њихових ученика инспирација су и за оне које данас раде
у њој. Наш задатак је да будућим покољењима оставимо
у наслеђе причу о школи која расте из године у годину,
заједно са ђацима и њиховим постигнућима. И тако већ
осамдесет година...
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Стручно веће
наставника
српског језика и
књижевности
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Марта Вујошевић,

председница Стручног већа

Књига је сан који можеш
да држиш у руци
(Нил Гејман)

рпски језик и књижевност један је од главних
предмета у свакој школи, а циљ наставе је,
осим унапређивања језичке и функционалне
писмености и развијања љубави према књизи и читању, и образовање и васпитање ученика као слободних, креативних и културних личности, критичког
ума и оплемењеног језика и укуса. Осим обраде и
анализе репрезентативних дела српске и светске
књижевности на редовним часовима, ученици негују
и развијају читалачке компентенције и интерпретацијске вештине и кроз ваннаставне активности. Наставници српског језика и књижевности одувек су
знали да препознају и пробуде многе таленте наших
ученика. У доба електронских медија и негативног
утицаја многобројних друштвених мрежа, изузетно
је важна мисија наставника овог предмета.
Стручно веће наставника српског језика и књижевности Друге економске школе чине наставници:
Зорица Чортан, Зорица Јешић, Марија Ђурић Зорић,
Ђина Костић, Јелица Црногорчевић, Александра
Масло, Бојана Жугај Ненадовић, Сашка Остојић,
Фотографија Ане Вукашиновић IV11, 2019. година
Споменка Јандрић и Марта Вујошевић. Посебно смо
поносни на нашу колегиницу Јелицу Црногорчевић,
песникињу, која је 2017. године објавила збирку поезије
Последњих година у активностима учешће су узели наИзмеђу два несна, награђивану на књижевним конкурсима,
ставници Ђина Костић и Зорица Чортан. Остаће упамћеа коју и данас веома успешно промовише на многобројним
на приредба поводом прославе 75 година постојања
књижевним вечерима и манифестацијама.
Друге економске школе, која је одржана у Позоришту на
Теразијама.
Током целе школске године предметни наставници
воде
ученике на позоришне представе. Редовно се поСЕКЦИЈЕ И ПРИРЕДБЕ
сећују Mузеј Иве Андрића и Музеј Вука и Доситеја, Спомен-соба Исидоре Секулић, од недавно и Народни музеј, као
Одувек су наставници књижевности у нашој школи
и традиционални Сајам књига у Београду. Чланови рецитавредно радили, образовали и васпитавали ученике, како
торске и драмске секције наступали су на манифестацији
кроз редовну наставу, тако и кроз многе секције, као што
Вождовачки дани. Поред одласка на књижевне вечери у
су: литерарна, рецитаторска, драмска и новинарска. НаКућу Ђуре Јакшића, организовали смо и песничке вечери
ставници овог већа увек су организатори културних догађаја у Школи. Сваке године обележава се Дан Светог
Саве и Дан школе. На тим приредбама долази до изражаја
таленат и рад наших ученика и наставника.

у Школи. Наставница Зорица Јешић организовала је промоције књига бившег ученика наше школе Николе Јовановића – Дилеме (2015) и Последњи урлик вукова (2018).
Прво место на Општинском такмичењу рецитатора
2018. године, освојила је Александра Полић, у сарадњи са
својом наставницом Александром Масло. Поред приредби и учешћа на рецитаторским смотрама, наши ученици
учествовали су и на ликовним конкурсима, а њихови радови
редовно се излажу у холу Школе. Ученица Анђела Петровић I1 освојила је II награду на ликовном конкурсу Матерња
мелодија и образовање у Новом Саду (наставник Ђ. Костић).
Урађене су изложбе Србија у Великом рату (међупредметна сарадња Ђ. Костић и наставнице историје Биљане Милановски Рангелов, 125 година од рођења Иве Андрића (Ђ.
Костић, А. Масло, М. Вујошевић); 800 година од крунисања
Стефана Првовенчаног, међупредметна сарадња М. Вујошевић са наставницом историје Б. Милановски Рангелов);
Календар добрих писаца Бојане Жугај Ненадовић.
Школске 2015/2016. оформљен је кабинет за извођење
наставе српског језика и књижевности, који је знатно осавре-

менио наставу. Ученици су мотивисани да покажу стечене
компетенције кроз презентације својих радова на одређене
теме, па су и очекивани исходи бољи. У постојећем кабинету ученици, заједно са наставницима, припремају материјал
за изложбе које се излажу у холу наше школе.
Године 2018, први пут је обележен Међународни дан матерњег језика, када су наставници српског језика покушали
да, посредством разних активности са ученицима, укажу
на значај читања и неговања језика и ћириличног писма.
Чланови Стручног већа током школске године реализују угледне и јавне часове.
Драгана Бјелајац Станковић и Сашка Остојић реализовале су угледни час Проклета авлија – анализа ликова;
Драгана Бјелајац Станковић реализовала је угледни час
Светосавски на ЧОС-у; Ђина Костић одржала је јавни час у
холу Народне банке Србије на тему Универзалне теме у књижевности и књижевни ликови као носиоци моралних вредности, са одељењем II3.
Обуку за Вршњачки медијаторски тим одржала је Драгана Бјелајац Станковић, са психологом Радмилом Симијо-

Народна банка јавни час, 2017.

Александра Полић, прва награда,
општинско такмичење из
рецитовања, 2018
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новић за ученике првог и четвртог разреда. Драгана Бјелајац Станковић организовала је и реализовала трибину
Конфликти и начини решавања на састанку Ученичког парламента (2016) и том приликом говорила је како књижевници у својим делима приступају овој теми. У оквиру прославе Дана школе, 25.05.2018. године, одржан је јавни час
под називом Да ли су антибиотици универзални лекови. Уз
помоћ наставника из различитих области, ученици су успели да на занимљив начин прикажу штетности и недостатке
самоиницијативног узимања антибиотика. У реализацију
часа била је укључена и Ђина Костић.
Наставници српског језика и књижевности редовно се
усавршавају на семинарима и унапређују своје вештине путем размене искустава са колегама из других школа. Наставнице Александра Масло и Драгана Бјелајац Станковић
учествовале су у радионици Лидерство наставника усмерено
на професионалну размену и хоризонтално учење у школи у
оквиру међународне SICI радионице, коју је организовао Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (2015).
Од сарадње са другим установама истичемо учешће
ученика наше школе на хуманитраном концерту који је
одржан у Шестој београдској гимназији; припрему и реализацију сценарија за представу за децу са посебним потребама у Школи Душан Дугалић који су урадили ученици
III5, са наставницом Ђином Костић. Чланови Стручног већа
српског језика и књижевности, на иницијативу Ђине Костић, организовали су и реализовали хуманитарну акцију
за незбринуту децу. У ОШ Карађорђе, 15.05.2018. године,
одржана је представа за незбринуту децу из Звечанске и
из Дома Моша Пијаде. Сценарио за представу писале су
ученице из одељења IV5, Марија Антић, Светлана Ђурић и
Анђела Искреновић. Оне су после представе, у име Друге
економске школе, предале пакете у којима су била неопходна средства за личну хигијену, а која су ученици и наставници наше школе скупили.
У оквиру пројекта које је расписало Министарство просвете, Друга економска школа изабрана је за Ресурсни центар у подручју рада економија, право, администрација. Том
приликом наставнице Ђина Костић и Александра Масло
одржале су, 22.12.2018, презентацију Учење ван учионице
– неформално и информално образовање младих у оквиру
предмета српски језик и књижевност кроз презентовање
примера добре праксе.

Библиотека
не 2014, када се навршило 75 година од оснивања Друге
економске школе, урађен је промотивни филм о Школи, за
који је сценарио написала Александра Масло. Тим за реализацију филма чиниле су: Марта Вујошевић, Бојана Жугај Ненадовић, Сашка Остојић, а за режију био је задужен
редитељ Слободан Симојловић, са РТС-а. Све ово говори
да су чланови Стручног већа наставника српског језика и
књижевности били увек веома ангажовани, како у настави,
тако иу ваннаставним активностима. Сигурни смо да овде
није крај и да ћемо у будућности остварити још много успеха, а највећи наш успех биће то што ћемо се поносити
нашим ученицима.

БИБЛИОТЕКА
У оквиру Стручног већа српског језика и књижевности
основан је, школске 2012/2013 године, подактив библиотекара који чине: Бојана Жугај Ненадовић, Сашка Остојић,
Споменка Јандрић, Алексанра Масло и до скора Слободан
Судар. Библиотека (фонд од 14 000 књига) одувек је била
културно средиште Школе и иницијатор многих активности.
Сваке године, на Дан школе, излази школски лист Став,
који је покренула Александра Масло. Лист је изашао у новом
руху, а за то су заслужни чланови новинарске секције заједно
са Мартом Вујошевић, Бојаном Жугај Ненадовић, Зорицом
Јешић и Сашком Остојић. За прославу 70 година постојања
наше школе, урађена је Монографија Друге економске школе
чији је уредник Александра Масло, а у уређивачком тиму
биле су Драгана Бјелајац Станковић и Марта Вујошевић.
Од 2012. године библиотека је ушла у процес електронског уношења књига. Библиотекари организују трибине са
занимљивим гостима. Сваке године одлазе на Сајам књига,
а усавршавају се на разним стручним семинарима. Годи-
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IN MEMORIAM
У школској години када се навршава 80 година постојања Друге економске школе, напустила нас је Драгана Бјелајац Станковић, наставница српског језика и
књижевности, просветна саветница, члан Школског
одбора и један од оснивача Вршњачког медијаторског
тима наше школе. Драгана је својим радом значајно
допринела унапређивању наставе у Школи и остаће
упамћена као одличан педагог, омиљена међу колегама
и ученицима, посвећена послу и сталном усавршавању.

Стручно веће страних језикa

К

ључне речи које нас описују као чланове Стручног
већа су: тимски рад, међусобно уважавање и толеранција. Инсистирамо у свом педагошком и образовном раду на већој ангажованости ученика и квалитетном знању; критеријуми се поштују без уступaка и на тај
начин чува се квалитет знања, држи до угледа школе, која
важи за једну од најбољих по квалитету наставе, у Србији.
Стручно веће страних језика у школској 2018/2019. години чине Зорица Никшић Траилов, Весна Мирковић, Бојана
Илић, Бојана Новаковић, Божица Васиљевић, Александра
Берток, и колегинице на замени Љупка Јаћимовић и Марија
Радовановић. Од школске 2016/2017, укидањем образовног
профила финансијски администратор, у школи се више не
уче други страни језици осим енглеског. Међутим, због свог
изузетног професионализма и ангажованости у протеклим
годинама, наше драге колеге заслужују да буду овде поменути, јер ће увек бити део наше историје, а то су: Слободан
Судар, дугогодишњи руководилац Стручног већа, затим
Зоран Буљугић, наставник руског језика, Драгана Булајић и
Гордана Денчић, наставнице немачког језика и Катарина Китановић и Дејан Јанковић, наставници француског језика.
Настава страних језика не своди се само на конверзацију, лексику, граматичке партитуре и елементе стране
културе државе чији језик уче, већ наши ученици имају
прилику да се упознају и савладају све врсте пословних
преписки: писања CV-а, пријаве за посао, пратећих писама, жалби, уговора, као и са умећем преговарања и етике
запошљавања. Наше учешће у животу школе не своди се
само на наставу. Тако смо, 17.09. 2015. године, учествовали у пројекту Лидерство у настави у току посете интернационалних евалуатора у оквиру SICI радионице, тако што
смо припремали и одабирали ученике за интервјуе, а били
смо и у улози преводилаца и домаћина овог догађаја. Од
недавно, сајт школе може да се прати и на енглеском језику. Учествовали смо преводом и у пројекту Обука о спровођењу виртуалне праксе – платформа Европске тренинг
фондације (наш истакнути члан Божица Васиљевић).
Чланови нашег већа су и чланови неких од многобројних тимова у школи, као што су Тим за маркетинг, Тим
за смањење изостанака (Тим за апсентизам), а посебно
смо заступљени у Тиму за борбу за спречавање насиља,
злостављања, занемаривања и дискриминације. Колегинице Бојана Новаковић и Александра Берток одржале

Александра Берток, председница Стручног већа

Човек је богат
онолико колико
језика говори
су, 28.04.2017. године, огледни час на енглеском језику у
одељењима треће и четврте године, у складу са акцијом
Моја школа – школа без насиља, као радионицу на тему
партнерског насиља. Као део стручне школе, остварујемо хоризонталну повезаност са скоро свим економским
предметима (рачуноводство, маркетинг, основи економије,
пословна економија, канцеларијско пословање, пословна
информатика), нарочито у трећем и четвртом разреду, где
користимо искључиво уџбенике са стручном тематиком.
У наставу енглеског језика уводимо елементе каријерног
вођења и саветовања као и предузетништва, за шта смо
обучени похађањем семинара и предавања, у циљу развоја
и напредовања наставника, али и развијања компетенција
за подршку развоју личности ученика.
Иако смо део стручне школе, често смо били домаћини нашим колегама, наставницима страних језика, који су
у нашој школи полагали испит за лиценцу, а наши ученици
постижу завидне резултате на градским (окружним) такмичењима, раме уз раме са гимназијалцима. 2016. године,
наш ученик Игор Жугић IV3, освојио је III место; 2017. године, Игор Ристић IV11 и Вујаковић Марија IV12 – II место,
а Теодора Штулић IV3 – III место; 2018. године Томислав
Лакић IV11 – II место, а Божидар Аранђеловић IV10, Вук
Бранковић IV4 и Ања Мирковић IV8 – III место. Ове године
ученица Александра Илић IV7, освојила је је III место на
градском такмичењу.
Верујемо да ће у будућности резултати бити још бољи.
За ученике који показују тешкоће у савлађивању програма
организујемо допунску наставу, у складу са реалним могућностима и потребама ученика и у складу са законом.
Увек смо спремни за сарадњу са одељењским старешинама и родитељима.

2019
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Стручно веће историје,
економске географије
и ликовне културе

Општеобразовни
предмети – темељ
сваке школе
Биљана Милановски Рангелов, председница Стручног већа

У

лацију са бројним другим предметима у школи, наставгодини јубилеја Стручно веће историје, економске
ници радо учествују у реализацији мултидисциплинарних
географије и ликовне културе чине: Мира Малеш и
часова и на тај начин развијају различите компетенције и
Биљана Милановски Рангелов (наставнице историје),
вештине код ученика.
Давор Тривић (наставник економске географије) и Наташа
У претходном периоду ученици наше школе учествоваПашић (наставница ликовне културе).
ли су на општинском и градском такмичењу из историје и
Предмет историја у економској школи изучава се две
показали задовољавајуће резултате.
наставне године, са недељним фондом од два часа на смеЧланови Стручног већа усавршавају се континуирано,
ровима економски техничар и финансијски администрапохађајући бројне семинаре, као и обуке које организује
тор. Будући да је историја „учитељица живота“, сматрамо
Министарство просвете, а све у циљу подизања квалитета
да би било пожељно да је овај предмет и више заступљен
наставе. Веома је важно нагласити да чланови Већа изуу стручној школи. Наставни предмет економска географија
изучава се само у другом разреду, са недељним фондом од два часа у смеру економски
техничар, док се у смеру финансијски администратор у првом разреду изучава географија са фондом од два часа недељно. Ликовна култура изучава се у трећем разреду
смера финансијски администратор, са фондом од једног часа недељно.
Будући да наставни предмети овог
Стручног већа припадају општеобразовним
предметима и да ученици долазе у средњу
школу са одређеним предзнањима, наставници се труде да та стечена знања ученика
што више надограде и прошире. Настоје да
ученике обогате културним и хуманистичким вредностима и да кроз стицање нових
знања код њих развију ставове и вредности
неопходне за развој хумане и интелектуално
Родна кућа Степе Степановића, мај 2019. године
усмерене личности, способне да се укључи
и учествује у демократском друштву. Теже
зетно одбро сарађују, размењују искуства и знања стечеда код ученика развију поштовање и отворена на семинарима, уз максимално међусобно поштовање
ност за друга друштва, културе и религије.
и уважавање. Такође, изузетна је и сарадња са осталим
Наставници често организују посете ученика Дому
Стручним већима, што се може видети из многих заједНароне скупштине, Народном музеју, Конаку кнегиње Љуничких пројеката. Наставници помажу и у организацији и
бице, Историјском музеју, Краљевском двору на Дедињу,
извођењу екскурзија давањем предлога за обиласке знаАстрономској опсерваторији и Галерији САНУ. Ученици се
менитости и културно-историјских споменика градова
радо одазивају свим позивима за посету различитим кулкоје ученици посећују. Добра и стручна предавања, котурно-историјским догађајима и на тај начин проширују
ришћење географских и историјских карата, приказивање
општа знања и културу. Приликом обележавања разлигеографских, историјских и ликовних садржаја помоћу
читих јубилеја, наставници са ученицима организују примодерних технологија, ове предмете чине занимљивијим
годне изложбе у холу и просторијама школе, попут обеи доприносе бољим резултатима које ученици постижу у
лежавања Сто година од краја Првог светског рата, 800
савладавању наставних јединица предвиђених планом и
година од крунисања Стефана Првовенчаног. Будући да су
програмом рада.
наставни предмети овог Стручног већа погодни за коре-
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Стручно веће физичког васпитања

Поносни на спортске успехе наших
ученика

Марко Поповић, председник Стручног већа

С

тручно веће физичког васпитања ради према постојећем плану и програму.
Наставу изводи шест наставника:
Нада Завишић, Глорија Јовић, Марија Недељковић, Милан Стошић,
Александар Милошевић и Марко
Поповић. Настава се одвија у фискултурној сали, балон сали и на
спортским теренима. Одржавају се
и теоријски часови на којима се обрађују разне теме – хигијена тела,
болести зависности, правилна
исхрана, деформитети тела, ментална хигијена, олимпизам, историјат и правила спортских игара...
Практична настава изводи се
тако што ученици могу да одаберу
садржаје везане за унапређење
здравља, а који нису заступљени у
секцијама и програмом (аеробик,
елементарне игре, плес, фолклор,
слободан састав из гимнастике на
справама и партеру...).
Ученицима са посебним потребама, ученицима којима је потребна додатна помоћ и подршка, као и даровитим ученицима,
прилагођени су наставни садржаји и активности, у циљу
унапређења њиховог здравственог и психо-социјалног
стања.
Школске спортске активности
лизују се у седам секција:

последњих пет година заузима прво место у укупном пласману средњих школа на територији општине Вождовац.
Овакав успех је заслуга свих наставника Стручног већа.

реа-

Рукомет – Глорија Јовић
Кошарка – Милан Стошић
Фудбал – Марко Поповић
Одбојка – Нада Завишић
Атлетика – Марија Недељковић
Пливање и ватерполо – Александар
Милошевић
Стони тенис – Игор Стогов
Секцијама је обухваћен велики број
ученика и рад по секцијама се одвија по
утврђеном распореду. Из чланства секција
бира се репрезентација школе за учешће
на школским спортским такмичењима. У
оквиру школских спортских такмичења
наша школа постиже одличне резултате и

Градско такмичење 2019. година, II место

2019

Преглед резултата са
такмичења:
Рукомет:
III место на међуокружном такмичењу
2015/2016
II место на републичком такмичењу 2016/2017
V место на републичком такмичењу
2017/2018
III место на градском такмичењу 2018/2019
Кошарка:
I место на општинском и градском такмичењу
– ученици, 2015
I место на општинском и III место на градском
такмичењу – ученици, 2016
I место на општинском такмичењу – ученице,
2018
I место на општинском и II место на градском
такмичењу – ученице, 2019

Прво место, градско 2015. године

Фудбал – Женска фудбалска екипа
освојила је три прва места на градским такмичењима и једно треће. Мушка фудбалска
екипа освојила је пет првих места на градским такмичењима; два прва, једно дуго и
два трећа места на међуокружним такмичењима; шесто место на олимпијским играма младих у Врању; учествовала је на Светском првенству у фудбалу у Прагу и освојила
16. место.
Одбојка – Женска и мушка одбојкашка селекција на градском такмичењу освојили су
друга места.
Атлетика – Ученици и ученице су предходних година на општинским атлетским
такмичењима освајали (екипно) прва места.
Најзначајнији успех постигао је ученик Стефан Илић, који је на мeђуокружном такмичењу 2016. године у Сремским Карловцима
у дисциплини 100 м освојио треће место. Такође, ученица Сања Глишић, на овогодишњем
градском такмичењу, освојила је друго место
у дисциплини 100 м, и тако стекла право
учешћа на Међуокружном такмичењу, које
ће се одржати у Новом Саду у предстојећем
периоду.

Полазак на прву утакмицу на Светском првенству у Прагу

Пливање и ватерполо – Богдан Грујичић, III
место на градском такмичењу – 100 м леђно.
Стони тенис – Александар Вељковић – III
место на градском такмичењу и екипно треће
место на градском такмичењу у пару са Алексом Поповићем.

Светско првенство у Прагу, 2017. године. Победа против
репрезентације Мађарске, са резултатом 9:0
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Џудо – Ивана Павловић – два прва места на
градским такмичењима; Иван Ратковић – прво
место на градском такмичењу; Михаило Лукић –
треће место на градском такмичењу.
Сваке школске године организује се крос
РТС-а, чији је циљ лагано трчање или шетња око
школе. Организују се и спортски дани, где ученици могу да се баве спортским активностима и рекреацијом по сопственој жељи и избору, као и да
сазнају нешто о здравој исхрани и другим темама везаним за физичко васпитање, спорт и здрав
живот.

Сташа Веић IV7, светска шампионка у кик боксу

У сарадњи са Првом економском школом учествујемо у хуманитарном турниру у малом фудбалу.
Последње три године смо редовни учесници
Међународне ревије спорта, која се одржава у Сарајеву. Такмичиле су се мушка ватерполо екипа,
мушка и женска кошаркашка екипа, мушка и женска фудбалска екипа, женска рукометна екипа и
мушка одбојкашка екипа и остварили запажене
резултате.
Наставница Марија Недељковић формирала је
плесну секцију ДЕШ која је учествовала на такмичењу Твој лајк за наш плес и освојила прво место
у категорији најпопуларнија плесна тачка. Сваке
школске године одржава се настава скијања на
Копаонику.
Неки од успешних спортиста, бивши ученици
Друге економске школе, на које смо поносни су:

Међународна ревија спорта у Сарајеву, I место, 2019

Петар и Драшко Ненадић – рукомет
Растко Стојковић – рукомет
Александар Кукољ – џудо
Славица Семењук Момировић – атлетика
Биљана Топић – атлетика
Дејан Јовељић – фудбал
Александар Лутовац – фудбал
Имамо и велики број перспективних спортиста, редовних ученика, који се успешно такмиче за своју школу и клубове. У програмским
активностима Министарства просвете и ресурсног центра, Друга економска школа (наставници
Марко Поповић и Милан Стошић) презентовала
је, за школе четири региона (60 школа из Ниша,
Чачка, Новог Сада, Београда и других градова),
начин рада, педагошку документацију и примере добре праксе.

Биљана Митровић Топић,
национална рекордека у Славица Семењук Момировић,
троскоку, III у Европи, IV Балкански шампион 2006, 2007
на свету

Наставник Милан Стошић координатор је
пројекта Факултета спорта и физичког васпитања
за регион Београда. Пројектом је обухваћено 10
школа и кроз нову батерију тестова треба да утврди моторичко стање средњошколске омладине
и постане стандардан од школске 2019/20 године
за целу Републику.

2019
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Јасмина Живковић Вуковић,
председница Стручног већа

Лакше је научити математику
него радити без ње (Henri Bouasse)

Н

аставу математике у Другој економској школи реализују следећи наставници: Радмила Микић, Весна
Прокић, Оливера Мечанин, Јасмина Живковић Вуковић, Драженка Војчић, Славица Јовановић и Јелена Јелисавчић, а до прошле године подршку су им пружали
и Наташа Ђурић Лазовић, Анђелка Мустур и Урош Старчевић. Наставни предмет математика се у економској
школи изучава четири године са недељним фондом од
три часа и код економског техничара и код финансијског
администратора.
Ученици наше школе учествују на Републичком такмичењу економских школа. Најбоље резултате остварили су
Јанковић Давид – друго место, Немања Тановић – треће
место, Звездана Јовановић – треће место. Последњих година ученици учествују на такмичењу Мислиша у организацији МД Архимедес.
Велики број наших ђака, после средње школе, уписује
Економски факултет, Машински факултет, Математички

факултет, ФОН, где им је неопходно, а и доста помаже
знање из средње школе.
Додатна настава помаже ученицима да се што боље
припреме, како за такмичења, тако и за упис на факултете,
а исту припрема и води Драженка Војчић. Такође, од пре
пар година постоји блог који уређује Драженка Војчић, а
служи ученицима да се што боље припреме за контролне
и писмене задатке.
Чланови Стручног већа често одлазе на часове једни
код других, а све у циљу квалитетније наставе и унапређивања развоја ученика и њихових постигнућа. У школи се
реализују све уобичајене активности, допунска и додатна
настава. Допунска настава посебно помаже ученицима при
савладавању наставних програма.
Наставници математике организовали су и реализовали угледне часове: Математика у свакодневном животу,
Математика помаже економији, као и интердисциплинарни час Новац.
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Стручно веће информатике

Век
дигиталне
писмености
Јелена Петровић,

председница Стручног већа

С

тручно веће информатике у
Другој економској школи чине
наставници: Босиљка Војновић,
Братислава Дабовић, Весна Кованџић,
Љерка Крунић, Биљана Павловић, Јелена Петровић и Свијетлана Шормаз.
Чланови нашег Већа предају рачунарство и информатику, пословну информатику, али и предмете из економске
групе: савремена пословна кореспонденција, канцеларијско пословање,
електронско пословање и статистика.
Јубилеј је лепа прилика да се присетимо и наших пензионера. Драгица Недељковић, Голупка Куч,
Војиславка Тиосављевић Илић, Никола Николић и Синиша Иветић, деценијама су радили у настави са ученицима
наше школе и оставили дубок и вредан траг у животу и
раду ове образовне институције.
Друга економска школа има 9 кабинета са преко 150 рачунара. Уз добро опремљене кабинете и мотивисани наставни кадар настојимо да ученике добро припремимо, не
само за данашње, већ и за послове будућности. Трудимо
се да ученици овладају знањима и вештинама за 21. век
и поносни само што са успехом користе стечена знања у
даљем школовању и раду. Сваке године учествујемо на
републичким такмичењима, на којима наши ученици увек
достојно представљају школу и високо су рангирани. Ове
године школу представља Огњен Вукобрат, ученик IV2.
Током последње две године велики део наших активности био је везан и за пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Електронски дневник (Ес
Дневник). Наша школа је са припремама и обукама започела прошле школске године. Друга економска школа била је
прва средња стручна школа која је ушла у пројекат МПНТР
Ес Дневник. Дана 23.08. 2017. године, у нашим кабинетима одржана је обука за наставнике, координаторе и директоре основних и средњих школа из целе Србије. Том приликом школу су посетили премијерка Србије, Ана Брнабић

и министар просвете Младен Шарчевић. Са пуном применом Ес Дневника почели смо од ове школске године и
сада, када електронски дневник користимо готово читаву
школску годину, можемо да кажемо да смо успешно, са великом одговорношћу и залагањем, овладали коришћењем
Ес Дневника.
Стручно веће информатике са предавањем Презентација Ес Дневника и специфичности његове примене у стручним предметима, учествовало је у пројекту под називом
Презентација квалитета образовно-васпитног рада Друге
економске школе, као ресурсног центра одабраног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
које је одржано у нашој школи 22. децембра 2018. године.
Од марта 2019. године, Друга економска школа корисник је софтвера Microsoft Office 365 for Education, услуге
која је специјализована за образовне институције. За коришћење најновијих сервиса за едукацију, умрежавање и
сарадњу у облаку регистровано је деветоро колега и 360
ученика наше школе.
Дигитализација просвете, подизање нивоа дигиталне
писмености наставника и других учесника у процесу образовања, није нас затекла неспремне, што се може закључити на основу обима активности и остварених резултата.
Међутим, оно што смо до сада постигли, додатно нас обавезује да квалитет рада и у будућности задржимо на високом нивоу.

2019
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Стручно веће
природне групе
предмета

Нема ствари
која би била
тако вредна
проучавања
као природа
(Никола Тесла)
Сања Јосимов, председница Стручног већа

У

оквиру природне групе предмета у Другој економској
школи изучавају се: екологија и хемија у првој години,
на смеру економски техничар; комерцијално познавање робе у другој години, на смеру економски техничар,
и биологија у првој години, на смеру финансијски администратор. Фонд часова за све природне групе предмета
је два часа недељно. Наставу екологије и биологије реализује Сања Јосимов, а наставу хемије и комерцијалног познавања робе Јасмина Тодоровић и Јелена Димитријевић.
С обзиром да је природна група предмета недовољно
заступљена у настави ученика економске школе, наставници овог Већа организују пројектну наставу, секције, ваннаставне активности, разне акције, предавања из области
здравих стилова живота и заштите животне средине. Сваке године наставници организују посете Фестивалу науке,

Хемијском факултету, Природњачком музеју, Ботаничкој
башти и Јавном акваријуму и тропикаријуму. Ђаци учествују у изради паноа, цртежа, схема, семинарских радова и презентација. Ове године ученици су учествовали у
eTwinning пројектима Путујемо огледима кроз чаробни свет
хемије и My mess is your.
Чланови Стручног већа активно сарађују и врло често
реализују међусобне посете часовима у циљу унапређивања наставе и нивоа постигнућа ученика. Такође, редовно
похађају стручне семинаре и тако стечена знања успешно
примењују у обављању образовно-васпитног рада. Чланови Већа су успешно презентовали свој рад кроз предавање
Мало другачији часови у оквиру пројекта Друга економска
школа као ресурсни центар МПНТР. Ово предавање представља приказ интердисциплинарних часова, у којима су
повезани садржаји различитих предмета у логичке целине, организоване
око једне теме: ГМО – за
и против, Новац, Дроге –
лек или отров, Енергија по
мојој мери, Антибиотици,
да ли су универзални лек.
Састанци
Стручног
већа одржавају се редовно у току школске године и на њима се разматрају сва важна питања
у вези са остваривањем
предвиђеног плана и
програма рада. Анализира се успех на крају
сваке класификације и
предузимају све мере за
побољшање постигнућа
ученика.
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СВА ЛИЦА НАШЕ ШKОЛЕ
Такмичења,
сајмови, пројекти,
семинари ...
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Из учионице

Спортски живот
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Екскурзије
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ције...

ак
Прославе, изложбе, хуманитарне
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Kад ученици
не гледају

Kад наставници
не гледају

2019

Матуранти
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Стручно веће наставника економске групе предмета

Створи, пласирај, продај, заради
Јасмина Божић, председница Стручног већа

С

тручно веће наставника економске групе предмета
има централну улогу у остваривању посебних циљева и задатака образовања који се односе на конкретно подручје рада економија, право и администрација. То је
највеће стручно веће у Другој економској школи, које броји
између 35 и 50 запослених на неодређено и одређено време. Настава се изводи кроз образовне профиле: економски
техничар и финансијски администратор
Због обима и сложености послова и активности, техничких и кадровских капацитета, Стручно веће наставника
економске групе предмета, план и програм реализује кроз
три подвећа:
- Стручно веће рачуноводства
- Стручно веће савремене пословне кореспонденције и
канацеларијског пословања
- Стручно веће обуке у бироу.
Сваке године се бира председник Стручног већа економиста који координира радом и активностима чланова Већа,
као и председници стручних већа у његовом саставу. Председници Стручног већа економиста били су: Љиљана Некић,
школске 2000/2001, и 2001/2002, Петар Бешовић, школске
2002/2003, Вера Коџо, школске 2003/2004, Рада Крстић,
школске 2004/2005, Цвета Митровић, школске 2005/2006,
и Јасмина Божић, од школске 2006/2007, до данас.
Стручно веће економиста активно и континуирано
учествује у реализацији бројних пројеката: Школа без насиља, Превенција деце и младих од трговине људима, Превенција деце и младих од електронског насиља, Друга економска школа као ресурсни центар, Виртуелна пракса и
многим другим пројектима.

У годишњим плановима рада за све економске предмете јасно су дефинисани и истакнути циљеви наставног
предмета за оба образовна профила (ЕТ и ФА). Дефинисани
су очекивани исходи. Предвиђена је провера остварености
прописаних циљева учења за све економске предмете, као
и благовремена корекција.
Наставници економске групе предмета учествују у разним облицима стручног усавршавања, како екстерног, тако
и интерног. Континуирано учешће наставника економске
групе предмета на семинарима, њихово стручно усавршавање и стални развој способности и знања доприноси
квалитетнијој и напреднијој настави, која је прилагођена
новом, модерном добу, развоју науке и технике, изменама
прописа (првенствено рачуноводствених и банкарских) у
привредној пракси, као и настави прилагођеној ученицима
којима је потребна додатна подршка, са акцентом на индивидуализацији и толеранцији.
Веома успешно се организују и реализују и огледни/угледни и јавни часови, извештавање са семинара, радионица,
стручних скупова и конференција на састанцима Стручног
већа, који представљају обједињену активност и корелацију
Стручног већа економиста са другим стручним већима.
Организују се и реализују међусобне посете часовима,
као и менторске активности, због провере савладаности
програма за увођење у посао и полагање испита за лиценцу, али и посете часовима наставницима, посебно млађим
колегама, ради праћења начина рада. Часовима присуствују
председница Стручног већа Јасмина Божић, педагог Вишња
Ђекић и психолог Радмила Симијоновић, као и помоћник
директора Цвета Митровић и директор школе Дејан Недић.
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САРАДЊА СТРУЧНОГ ВЕЋА
ЕКОНОМИСТА СА ИНСТИТУЦИЈАМА У
ОКРУЖЕЊУ
Сарадња нашег Стручног већа са институцијама у окружењу је континуирана и интензивна током година, што
представља веома важан сегмент развоја наше школе и
унапређења наставе. Традиционална је сарадња са привредним друштвима, банкама, домаћим и страним компанијама, Општином Вождовац, Националном службом за
запошљавање, Народном банком Србије, Савезом рачуновођа Србије, Привредном комором, Привредним саветником,
високошколским установама и другим организацијама у
окружењу.
Посебно значајни у том смислу су Споразуми о сарадњи са Комерцијалном банком и банком Societe Generale,
као и уговор о сарадњи са Универзитетом Сингидунум и
факултетом МЕФ, ФЕФА, ПЕП, Београдском банкарском академијом, Економским факултетом. У школи се сваке године
одржавају презентације факултета у склопу професионалног информисања ученика и каријерног вођења и саветовања. Поменута сарадња огледа се и кроз такмичења, смотре, сусрете, сајмове образовања и занимања. Организују
се и креативне радионице за оба образовна профила школе: Дан матураната, Интернационални дан рачуновођа,
Сајм запошљавања и пракса. Организију се и реализују такмичења за ученике трећег и четвртог разреда у студијама
случаја, као и стручни семинари за наставнике.
Годинама се негује и развија сарадња и са основним
школама, посебно кроз презентације и маркетиншке активности Друге економске школе на сајмовима образовања.
Наставници економске групе предмета укључени су у све
облике међушколске сарадње у земљи, кроз организоване
панел дискусије, округле столове, организацију и реализацију градских и републичких такмичења, увођење софтвера у наставу рачуноводства. Са економским школама у
региону потписани су протоколи о међушколској сарадњи
(Црна Гора, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Грчка, Македонија…).
Стручно веће економиста директно и индиректно сарађује са родитељима који подржавају и у великој мери
помажу организацију и реализацију свих активности везаних за блок наставу, каријерно вођење, виртуелну праксу и
многе друге активности.
Сарађујемо са медијима кроз учешће ученика и наставника у реализацији емисија образовно-научног карактера
(РТС, Српска научна телевизија и друге).
Ово Стручно веће обавља многобројне активности везане за наставу и ваннаставне активности, чији је центар
интересовање ученика.

НАСТАВНИЦИ КАО АУТОРИ
УЏБЕНИКА И ПРОСВЕТНИ
САВЕТНИЦИ
Наставници економске групе предмета Друге економске
школе су коаутори уџбеника: Збирка задатака из рачуноводства за први разред економске школе, Јасмина Божић и
Даница Јовић, Дата статус, 2014, Статистика за трећи и
четврти разред економске, правно-биротехничке и угоститељско-тусристичке школе, Јасна Солдић Алексић, Нада
Трифковић, Завод за уџбенике, 2015, Предузетништво за
трећи разред трогодишњих и четврти разред четворого-
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дишњих средњих стручних школа, Жељка Ковачев, Гордана
Сека, Ненад Стефановић, Драгана Стојановић, KLETT, 2013,
Рачуноводство – збирка задатака са решењима за економске школе (четврти разред – образовни профил економски
техничар и трећи разред – образовни профил финансијски
администратор), Јелена Миошић Дугоњић, KLETT, 2016,
као и рецензенти уџбеника ( Цвета Митровић, Катарина
Ивовић, Весна Лекић, Драгица Андрејић, Вера Коџо). Наставнице економске групе предмета Јасмина Божић, Цвета Митровић и Драгана Стојановић добиле су звање педагошки саветник.

ТАКМИЧЕЊА
Најдражи успеси у оквиру овог Стручног већа свакако
су резултати наших ученика на градским, републичким, и
другим такмичењима.

Градска такмичења:
РАЧУНОВОДСТВО
II, III, IV место – Ана Иконић, Нина Пећер и Милена Далмација (екипно – прво место) на градском такмичењу из рачуноводства, школска 2001/2002
I место – Миланка Јелисић, школска 2003/2004
I место – Оља Трајковић, (предметни наставник Љиљана
Некић ) школска 2007/2008
III место – Биљана Васић, школска 2007/2008
I место – Јелена Димитријевић (предметни наставник Снежана Лалић), школска 2008/2009
II место – Ненад Јефтић (предметни наставник Јелена Миошић), 2009
III место – Даница Ристовић, (предметни наставик Љиљана
Илић), школска 2009
II место – Јована Гајић (предметни наставник Бојана Ђоровић), 2010
III место – Марија Тодорчевић, (предметни наставник Невена Микић), школска 2009
I место – Јелизавета Сарић, (предметни наставик Љиљана
Зорић), школска 2017/2018. година (екипно – прво место)
Били смо организатори Градског такмичење из рачуноводства 2009. и 2010. године, у сарадњи са Савезом рачуновођа Србије. Градско такмичење из рачуноводства 2013.
године организовано је и одржано у Економској школи Нада
Димић у Земуну у сарадњи са Савезом рачуновођа Србије.
Као члан Комисије за састављање и прегледање задатака на
градском такмичењу у Земуну, налази се и наша наставница
Снежана Лалић. Те године освојили смо екипно – прво место.

Републичка такмичења
II место – статистика – Биљана Јосиповић (предметни наставник Дејан Недић), 2000
I место – рачуноводство, Јелена Стојановић (предметни
наставник Љиљана Некић), школска 2002/2002
I место – рачуноводство, Марина Милетић, школска
2003/2004
I место – основи економије, Маја Милосављевић (предметни наставник Рада Крстић), школска 2005/2006
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III место – пословна економија, Марина Милетић (предметни наставник Цвета Митровић) школска 2005/2006
III место – рачуноводство, Милана Росић (предметни наставик Снежана Лалић), школска 2007/2008
IV место – основи економије, Милана Росић (предметни наставик Зорица Ђукић Вукосављевић), школска 2007/2008

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА ДРУГЕ
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТИМА
(ТАКМИЧЕЊА – ИЗАЗОВИ)
• Висoкa шкoлa зa пoслoвну eкoнoмиjу и прeдузeтништвo (ВШПEП) из Београда, у сарадњи са Рaзвojнoм
aгeнциjoм Србиje (РАС), oргaнизуje пројекат омладинског
предузетништва под називом НАционално ПРЕДузетничко такмичење средњошколаца Србије – НаПред, под слоганом Нaучи предузетништво!
• Такмичење Изазов за 5 у оквиру великог националног пројекта Будућност за 5 покренули су Центар Е8 и
Унија средњошколаца Србије, финансијски подржала Coca
Cola фондација, а под покровитељством Министарства
омладине и спорта Републике Србије и Привредне коморе
Србије. Акценат је на пет области, које су на међународном нивоу признате као кључне: рад, повезивање, учење,
дигитализовање и лидерство. Цело такмичење је израда
студије случаја на задати проблем. Другу економску школу
представљали су три тима (по три ученика) четвртог разреда, при чему је сваки тим имао свог наставника-ментора.
Наши ученици су освојили прво место (2017).
• Такмичење Државно првенство радова из економије
за средњошколце Србије, организовао је Регионални центар за таленте Београд и ФЕФА. Теме за писање истраживачких радова биле су: Економски ефекти БРЕГЗИТ-а,
Вештачка интелигенција – да ли предности превазилазе
разлике и Европска мигрантска криза – економски и политички изазови.
• Ученици наше школе учествовали су и на Другом државном првенству радова из економије за средњошколце, у
организацији Факултета за економију, финансије и администрацију ФЕФА, Регионалног центра за таленте и Института за надарену и талентовану децу и омладину, одржаном 2016. године. Кристина Лукић освојила је друго место
са темом Развој технологије – позитиван или негативан
утицај на земље у развоју (ментор Драгана Стојановић).
• У оквиру активности које су предвиђене Развојним
планом школе, реализују се Економијада, Квиз знања, Паметна економија, у земљама региона, као изузетан начин
размене искустава и дружења. Наши ученици и наставници економске групе предмета са ентузијазмом учествују у
поменутим активностима.
• Стручно веће економиста директно је и у великој
мери укључено у програм каријерног вођења и саветовања и интензивно реализује бројне активности везане управо за каријерно вођење (акценат је на практичној настави
у блоку из предмета рачуноводство и ФРО, али и на наведеним такмичењима и вананставним активностима).

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ, ТРИБИНЕ И
ДРУГЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Ученици другог разреда осмишљавали су лого за Виртуелна предузећа, такмичећи се тип поводом, што је под-

У години Јубилеја, школске 2018/2019. године,
прво место на Републичком такмичењу из
рачуноводства, освојила је ученица Јана Јевтов IV12,
уз менторство предметне наставнице Снежане
Лалић. ЧЕСТИТАМО !!!!

стицајно утицало на повећање њихове креативности, али и
такмичарског духа. На овој активности, посебно ангажоване наставнице биле су Снежана Лалић, Катарина Ивовић,
Марија Шиник, Светлана Бједов, Александра Милекић, Јелена Рајковић, Биљана Вујић и други.
Ученици четвртог разреда, уз организацију и координацију наставница Александре Милекић и Милене Бодрожа, учествују у Изради маркетинг стратегије за лансирање
новог производа на тржиште. Наставница Јасмина Божић
осмислила је теме радионице Интернет маркетинг и
друштвене мреже и Како написати матурски рад на Универзитету Сингидунум, 2013. године. На предавањима/радионицама присуствовало је 217 матураната наше школе,
сва три образовна профила. Своја искуства, матуранти су
поделили са ученицима трећег разреда, кроз вршњачку
едукацију...
Основана је ученичка компанија CREDO, уз координацију наставнице Биљане Мирић и психолога школе Радмиле Симијоновић, која је развијала социјално предузетништво, осмислила и реализовала неколико позоришних
представа, а сав приход уплаћен је хуманитарној акцији
Ниси сам, другари за Петра.
Тим ученика организовао је презентацију студије случаја на енглеском језику и и учествовао на такмичењу Програм будућих лидера, у организацији компаније Ernst &Young
и универзитета Сингидунум. Презентација је одржана за
ученике и наставнике школе, уз подршку ПП службе и
представља добар пример корелације три стручна већа:
Стручног већа економиста, Стручног већа страних језика и
Стручног већа информатике.
Ученици су учествовали у доношењу и примени правила понашања и правила облачења у склопу предмета
Канцеларијско пословање, Саверемена пословна кореспонденција, Обука у бироу уз координацију. Талентовани ученици креирали су и осмишљавали мајице за квиз Паметна
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Студије случаја, Сингидунум 2015. године
економија у склопу Економијаде, као и рекламни материјал
(плакете, дипломе и похвалнице) за госте и учеснике Економијаде. Осмишљен је и сајт под називом Економијада
2014, Facebook страница за ту прилику, као и презентација
града Београда и Друге економске школе. Наставнице које
су биле укључене у ове активности са својим ученицима
су: Драгана Бувач, Јасмина Божић, Цвета Митровић, психолог Радмила Симијоновић, педагог Вишња Ђекић и други.
Ученици активно учествују у изради паноа чија је садржина претежно стручног, економског карактера, уз помоћ
наставнице Јасмине Божић, Цвете Митровић, Драгане Бувач, Јелене Рајковић.... Ученици, наставници и родитеља
учествују у јавним часовима на тему ненасилног решавања
сукоба.
Сваке године организује се трибина на којој учествују
На регионалном такмичењу Пословни изазов учествоученици, ПП служба, Стручно веће економиста и Тим за
вали су ученици четвртог разреда. На семинару Израда
каријерно информисање, саветовање и вођење, на којој се
бизнис плана и ученичко предузетништво, у организацији
представља Свет занимања, са акцентом на подручје рада
Београдске банкарске академије, под вођством исте наставекономија, право и администрација. Сваке године органице, учетвовали су ученици трећег и четвртог разреда.
низује се и посета ученика трећег и четвртог разреда Народној банци Србије, Фестивалу
науке...
Ученици трећег и четвртог
разреда последњих година
учествују на Дану матураната, у организацији Универзитета Сингидунум. Том приликом одржавају се предавања
на актуелне теме. Једна од
тема, за ученике образовног
профила економски техничар,
била је Како написати матурски рад, а за ученике образовног профила финансијски
администратор, предавање на
тему Коришћење интернета у
пословне сврхе. Овом догађају
присуствује велики број ученика (преко 250) сваке године.
За организацију активности
задужена је Јасмина Божић.
Вршњачку едукацију за ученике трећег разреда, на тему
Како написати матурски рад,
Економијада, 2018. године
организују ученици четвртог
разреда, уз координацију наставница Јасмине Божић, СњеУченици другог и четвртог разреда учествовали су
жане Ђекић, Љиљане Илић и других.
на Сајму ученичких компанија, у организацији Достигнућа
У просторијама општине Вождовац, и у склопу сарадње
младих у Србији, Министарства привреде Републике Србије,
са локалном самоуправом, организује се и одржава креаSociete Generale Србија,Telegroup Ltd Меркатор центра. У потивна радионица такмичарског типа Знањем за будућност,
менутим активностима ментор је била Биљана Мирић.
за ученике средњих школа са општине Вождовац. Тимови
Радионице и предавања за ученике првог разреда
наших ученика заузимају прва три места. Тим IV11 освојио
и наставнике економске групе предмета организовали
је прво место (Бојана Петровић, Ирена Јонаш, Даница
су запослени у банци Societe Generale, на тему Каријерно
Ненадовић и Ксенија Поповић). Тим IV12 освојио је друвођење, 2016. године. Радионицу су водиле Ивана Коприго место (Маша Гроздановић, Леонтина Рокнић, Наталија
вица, регионални директор у Дирекцији за послове са стаСтанојевић и Мина Младеновић). Тим IV9 делио је треће
новништвом и Милена Николов, шеф Службе за обуку и
место са ученицима из Дванаесте београдске гимназије и
развој запослених.
чиниле су га Кристина Лукић, Марија Кривокућа, Марија
Странице нашег школског листа, „тесне“ су за све акМилошевић, Ана Ивковић и Ива Томас (ментор Драгана
тивности највећег Стручног већа у школи. Све наведене
Стојановић).
У радионици Осигурај свој успех, у организацији АXA активности, као и многобројне активности које се нису нашле у овом броју, наставници реализују са једним циљем,
осигурања, и Достигнућа младих у Србији, учествовало је 25
а то је васпитно-образовни интерес ученика.
ученика другог и трећег разреда (ментор Биљана Мирић).
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САЈАМ
ВИРТУЕЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА
Учешће на Сајмовима виртуелних предузећа догађај је
који наши ученици не пропуштају. Ученици одељења
III9 и III11, организовани кроз
рад у Виртуелним привредним друштвима Чоко - Ђнајк и
ТОП СТАР, координисани наставницима Зорицом Ђукић
Вукосављевић и Татјаном
Мијатовић, учествовали су на
Четвртом сајму виртуелних
предузећа, 2009. године.
Виртуелна
привредна
друштва модели су у којима се симулирају токови реалног привредног друштва.
Организовани су у оквиру
виртуелне привреде Србије, координирани виртуелним институцијама (банка, управа прихода, трговински
суд...) Сајам је значајан догађај у раду ВПД. Припрема
и учествовање на Сајму код наших ученика, праћена је
високим степеном одговорности и мотивисаности, да
на најбољи начин репрезентују себе, своје ВПД, Школу
и стечене способности и знања. Током Сајма наша ВПД
остварила су значајан пословни промет. Пријатељска
и весела, али веома пословна и професионална атмос-

фера, пружила је ученицима богато искуство у презентацији своје фирме, вођењу пословних разговора и
склапању нових послова и пословних познанстава, што
ће им помоћи у будућем опредељењу, личној и професионалној афирмацији. Посетиоцима (купцима) дељене
су интересантне папирне заставице, распореди часова,
граничници за књиге и блокчићи, које, као и сав пропагандни материјал, краси слоган – ЧАРОЛИЈА УКУСА
(ментор – Зорица Ђукић Вукосављевић).

Виртуелно привредно друштво ТОП СТАР
У нашој школи већ дужи низ година постоји велики број виртуелних предузећа. Тако је септембра 2009, основано и предузеће ТОП СТАР, које се бави трговином спортске опреме. Предузеће ТОП СТАР чине ученици друге
групе, одељења III11. Одржан је интерни Сајам виртуелних предузећа 2015. године, на коме су ученици изложили своје „производе“, израђивали флајере, рекламни материјала за интерни Сајам виртуелних предузећа, уз помоћ
наставница Тање Мијатовић, Драгане Стојановић, Милке Николић, Бојане Ђоровић и Снежане Лалић.
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Виртуелна предузећа
Зорица Ђукић Вукосављевић,

наставница економске групе предмета
Министарствo просвете, у сарадњи са ораганизацијом GTZ, 2003. године, започело je реформу средњег
стручног образовања у оквиру подручја рада Економија,
право и администрација. Ми смо једна од 18 школа, која
се у старту укључилa у реформу и увела два нова образовна профила: финансијски администратор и пословни
администратор, са циљем осавремењеног и унапређеног квалитета образовно-васпитног рада. Један од кључних момената је увођење наставних предмета, у оквиру
којих се настава реализује у канцеларијама за учење,
и пружање могућности да ученици оснивају Виртуелна предузећа. Обука и учење у бироу, кичма је стручног
образовања образовног профила финансијски администратор, али и других савремених образовних профила.
Канцеларије за учење су снабдевене неопходном опремом – умреженим рачунарима за сваког запосленог (ученика), у којима се симулира пословање реалног предузећа. Да би овакав начин рада функционисао, подршку
је дао и Кultur Кontakt Аustria, али и посебно ангажовани
наставници у оквиру Сервисног центра Сопот, где се налази виртуелна Агенција за привредне регистре и Виртуелне банке у Чачку.
Једном недељно (више часова у низу), ученици раде
у свом предузећу и примењују знања која се стичу посебно на часовима рачуноводства, али и канцеларијског
пословања, рачунарства и информатике, финансијског
пословања, права, пословне економије, статистике, страног језика. Интензивирана је сарадња наставника, како
би се благовремено кориговали и ускладили наставни
програм. Наставници обуке припремају материјале, такозване импулсе за рад Виртуелног предузећа, али ученици добијају импулсе и из виртуелне привреде и од вир-

ЕКОНОМИЈАДА 2019
Економијада је ове године одржана у периоду
од 14. марта до 17. марта 2019, у Струмици, Македонија. Представници Друге економске школе били
су ученици IV3 – Михајло Митровић и Кристина
Црноглавац, у пратњи директора Дејана Недића и
наставнице Биљане Мирић.
Такмичење ПАМЕТНА ЕКОНОМИЈАДА оджано
је другог дана наше посете и наша школа освојила
је IV место.
Током посете обишли смо излетиште Беле воде,
недалеко од фабрике Јока где смо се упознали са
њиховим производима и погонима. Домаћини код
којих смо били смештени, потрудили су се да се
осећамо веома пријатно и детаљно нас упознали са
градом и његовим лепотама, тако да смо се осећали
као код куће.
Било је то незаборавно искуство.
Кристина Црноглавац, IV 3
туелне банке. Ученици, у почетку, обављају исте радне
задатке из делокруга пословања предузећа, индивидуално или у пару. Касније се у предузећу формира једноставна организациона структура,
односно службе. Сви ученици пролазе кроз
све службе и сва радна места, како би се оспособили за реализацију практичне наставе у
привредном друштву, али и за укључивање у
пословни живот по завршетку средње школе.
У школској 2018/2019. години, ученици
седам одељења образовног профила финансијски администратор распоређени су у 14 виртуелних предузећа, која су основали у складу
са наставним планом и програмом за наставни
предмет финансијско рачуноводствена обука.
Наша школа учествује на Сајмовима виртуелних предузећа, који се традиционално организују сваке друге године, у оквиру виртуелне
привреде Србије, у координацији са виртуелним институцијама и уз подршку градова у
којима се те године сајам одржава (Београд,
Чачак, Бечеј, Параћин, Бор, Сента, Крушевац).
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Другa економскa школa као ресурсни центaр
Презентација квалитета образовно-васпитног рада
Јасмина Божић, председница Стручног већа

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
одабрало је Другу економску школу као ресурсни центар у
склопу пројекта Презентација квалитета образовно-васпитног рада Друге економске школе другим школама у Србији. Наша школа је додељену улогу успешно реализовала.
Презентација примера успешне праксе, размена искустава и обуке, спровођене су у три регионална центра
у којима су окупљене школе које им гравитирају. У сваком
центру обухваћено је 15 школа са по три представника (директор и два наставника).
Представљање школе, кроз предавања и радионице,
реализовано је по следећој динамици:
- 13. децембра 2018. године, Чачак
- 14. децембра 2018. године, Ниш
- 17. децембра 2018. године, Нови Сад
- 22. децембра 2018. године, Београд

Теме презентоване у Чачку,
Нишу и Новом Саду:
Обука о спровођењу виртуелне праксе

Дејан Недић, директор – Сарадња са локалном самоуправом и привредним друштвима;
Владан Ницовић, директор Економске школе, Чачак и
Миле Саковић, директор Прве економске школе, Београд
учествовали су у представљању пројекта Економијада, као
сарадници и оснивачи поменутог пројекта.

Физичко васпитање – моделовање стила живота
младих

Реализатори: Марко Поповић, председник Стручног
већа наставника физичког васпитања; Милан Стошић, наставник физичког васпитања.

Теме презентоване у Београду:
Пример добре праксе из области пројектни рад и
пројектна настава

Реализатор: Јелена Колунџија, наставница социологије и
грађанског васпитања,просветни саветник.

Представљање значаја корелативних часова за
унапређење наставне праксе

Реализатори: Цвета Митровић, помоћник директора;
Јасмина Божић, председник Стручног већа наставника економске групе предмета; Јелена Станојевић, наставник економске групе предмета.

Реализатори: Јасмина Тодоровић и Јелена Димитријевић,
наставнице хемије и комерцијалног познавања робе.

Сарадња средње економске школе са другим школама
из истог подручја рада, образовним институцијама и
привредним друштвима

Програм развоја друштвених компетенција и додатне
наставе физичког васпитања у функцији успостављања
доброг васпитног модела

Панелисти: Драгана Бувач – Успостављање сарадње са
школама, образовним институцијама и привредним друштвима кроз организацију Економијаде 2014

Реализатори: Милан Стошић, наставник физичког васпитања и Радмила Симијоновић, психолог.
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Учења ван учионоце – неформално и информално
образовање младих у оквиру предмета српски језик
икњижевност

Реализатори: Александра Масло и Ђина Костић, наставнице српског језика и књижевности.

Презентација Ес Дневника и специфичности његове
примене у стручним предметима

Реализатори: Јелена Петровић и Љерка Крунић, наставнице пословне информатике.
Након сваке презентације уследила је продуктивна дискусија. План и сви циљеви пројекта у потпуности су остварени. Реализатори пројекта добили су позитивне критике
од свих учесника за одабране теме, а нису изостале похвале
за начин презентовања и преноса позитивног искуства. То је
и потврђено анализом евалуационих листова, које су учесници скупа попуњавали на крају презентација. Конструктивна питања која су постављали учесници послужили су као
добра подлога за даљи развој и унапређење знања и вештина свих учесника. Са колегама из других школа размењени
су контакти у циљу даље сарадње. Бити наставник Друге
економске школе тих дана, било је нарочито ласкаво звање.

Стручно веће
социологије,
права,
грађанског
васпитања и
верске наставе
Милан Врачар,

председник Стручног већа

Нема човека без друштва, ни друштва без човека
Чланови Стручног већа су: Оливера Видојевић, Весна
Бујуклић, Зорица Перовић, Јелена Колунџија, Сашка
Остојић, Бојана Жугај Ненадовић, Игор Стогов, Ђорђе
Мијајловић и Милан Врачар, који је уједно и председник
Стручног већа.
Састанци Стручног већа одржавају сe редовно током
школске године и на њима се разматрају и решавају релевантна питања у вези са остваривањем предвиђеног плана и програма, усаглашавају се критеријуми оцењивања,
као и сва осталих питања од значаја за функционисање
школе.

Чланови Стручног већа редовно реализују предвиђени
наставни план и програм, редовно разматрају успех ученика на тромесечју, полугодишту и крају школске године,
анализирају критеријуме оцењивања, те предлажу мере за
побољшање успеха ученика. Редовно се организују и огледни и јавни часови.
У раду Педагошког колегијума активно учествује Милан Врачар. Чланови Стручног већа велику пажњу и време
посвећују и стручном усавршавању, похађају стручне семинаре и стечена знања и вештине користе у свакодневном
раду са ученицима.
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Занимљиви пројекти наше просветне саветнице

На добрим идејама свет почива
Јелена Колунџија, наставница социологије и грађанског васпитања, педагошки саветник
Као наставница социологије и грађанског васпитања, улагала сам велике напоре, креативност, идеје и време да заједно са својим ученицима осавременим и унапредим наставу на својим предметима. Реализовани су многобројни пројекти,
јавни, огледни и угледни часови, гостовања предавача изван школе, као и ваннаставне активности, које су се огледале у
посети разним културним и уметничким институцијама. Остварена је и корелацијa градива са другим наставницима. Ово
су неки од пројеката које сам реализовала.

Реализовани пројекти
Знањем против насиља над децом, фебруар – мај 2013.
године. Пројекат је учествовао на Сајму постигнућа 2014.
Ученици који су учествовали у пројекту позвани су да буду
у првом Вршњачком тиму за превенцију насиља у организацији ИТЦ и Министарства просвете.
Трговина људима, је пројекат који се ради на настави
грађанског васпитања, у оквиру програма за четврти разред, са циљем иновирања градива и имплементације наученог на разним семинарима, на тему безбедности деце.
Пет минута феномена, ауторски је пројекат унапређивања наставе социологије, где су продукти ученичког учења
дигитални едукативни филмови, које су креирали ученици

Пет минута феномена

укључени у рад на пројекту, који је трајао три школске године. Овај пројекат је представљен на Међународној конференцији Нове технологије у образовању 2016. године у организацији Британског савета. Пројекат је учествовао на
конкурсу ЗУОВ-а, Сазнали на семинару, применили у пракси,
у 2016, и освојио четврто место и Похвалницу.
Шта п(р)омислиш када кажеш Европска унија – пројекат
у организацији НВО Грађанске иницијативе, а под покровитељством Владине канцеларије за придруживање ЕУ. У
периоду септембар – март школске 2016/17. године, ученици су кроз примену методе учења – промишљање учили
о Европској унији кроз разне текстуалне материјале на часовима секције грађанског васпитања.
Фашизам и антифашизам – очување сећања, наставни
предмет социологија. Представљено је и учење на основаној ФБ платформи ДЕШ Социологија. Огледном часу присуствовало више од десет наставника из других средњих
школа.
Примери добре праксе из области пројектни рад и
пројектна настава. Учествовала сам као реализатор на
стручном скупу у децембру 2018. године, који је организовала наша школа. Презентовала сам ову тему, заједно са
колегама из других стручних већа.
М као Музеј – у школској 2018/19 години, са одељењима у којима предајем социологију, реализујем поменути
ваннаставни пројекат. Ђаци обилазе изложбе у градским
музејима, са циљем унапређења естетичке и културне
компетенције ученика, и жељом да их сензибилишем на
посете културним, историјским и уметничким манифестацијама.
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служба
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Радмила Симијоновић, психолог и Вишња Ђекић, педагог

УВЕК ТУ
ЗА НАС
Из угла ученика:
Педагошко-психолошка служба, по мом мишљењу, а верујем и по мишљењу већине мојих
вршњака, важи за једну од најбитнијих у школи.
Рад који обављају педагог Вишња и психолог Рада
стварно је изузетан. Увек су спремне да нас саслушају и пруже подршку да се развијамо. Помажу
нам у организацији Ученичког парламента, у решавању неспоразума и јачању и развијању мотивације
за постизање жељених циљева и што бољих резултата у учењу и животу. Уче нас да верујемо у себе,
да стекнемо самопоуздање, да поштујемо себе,
али и све око себе. Желим да искористим ову прилику да им се захвалим на свему досада учињеном
и да им поручим да наставе тако, јер инспиришу
људе да буду још бољи.

Друга економска школа била ми је прва жеља, али нисам
могао да се сконцентришем на учење, и почели су проблеми. Родитељи ме нису разумели. Почео сам да изостајем из
школе. Разредна је позвала родитеље и одвела ме на разговор у ПП службу. Редовно идем код Раде и Вишње. Договарамо се, а онда оне прате да ли поштујем договор. Правимо
планове за учење и поправљање оцена, саветују ме како да
учим...причамо о свему што ми је важно... Немам више неоправданих изостанака. Већ се боље осећам. Како кажу, идемо корак по корак. Пружају ми велику подршку. Изградили
смо однос међусобног поверења. Хвала им.

Вук И.

Из угла колега:
Сарадња са ПП службом одвија се свакодневно кроз
све активности образовно-васпитног рада. ПП служба ми
помаже у раду са ученицима и родитељима. Вишња и Рада
посебно су ангажоване при изради плана подршке за ученике који имају различите тешкоће у учењу и понашању.
Организују стручне трибине и предавања за родитеље и
остварују успешну сарадњу са надлежним установама
локалне самоуправе. Као наставнику економске групе
предмета, дају ми пуну подршку у реализацији пројеката
из области економије. Сарађују у припреми огледних, угледних, јавних часова. Анализирају глобалне, оперативне
планове рада. Посећују часове редовне наставе. Организују радионице и семинаре за наставнике. Обучавају нас
за правилно вођење педагошке документације. Активно
су укључене у раду тимова, комисија, Педагошког колегијума, Наставничког већа, Ученичког парламента, Савета
родитеља, Школског одбора. Дугујем велику захвалност
Радмили Симијоновић и Вишњи Ђекић на помоћи у раду
Школског одбора. Оне су увек ту за нас.

Драгица Андрејић,
наставница економске групе предмета и председник
Школског одбора

Марко Р.

Надалеко познату, ПП службу чине наше Рада и
Вишња. Њих су две, а нас, ђака и професора, неколико стотина. Како ли излазе на крај са свима којима су потребне? Мени изгледа да то чине лако, да
увек могу још, а да ли је то заиста тако, верујем да
нам неће показати. Због те њихове преданости и
предусретљивости, чини ми се да их има више у тој
другој канцеларији са десне стране од улаза. Увек
неко тражи Раду или Вишњу, Вишњу или Раду, а
оне су увек ту, спремне да стрпљиво саслушају, помире или смире, објасне... Управо је то разлог због
којег ћете у њиховој „оази мира“ увек затећи некога
– ђаке који олакшавају душу, раде паное на задате
теме у оквиру друштвено-корисног рада, планирају
рад Ученичког парламента, родитеље са којима покушавају да разреше муке из свакодневног ђачког
живота, колеге са којима се договарају о плановима
за индивидуализацију, о ваннаставним активностима и радионицама које реализујемо током часова
одељењског старешине...
Рада, психолог, и Вишња, педагог, највише од
свега инсистирају на пружању подршке. У томе су
одлучне и истрајне. Континуирано раде на свом
стручном усавршавању и напредовању, о чему сведоче бројна признања и захвалнице, а истовремено
и нас подстичу да будемо бољи.

Марија Ђурић Зорић,
наставница српског језика и књижевности
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Из угла родитеља
Сарадња родитеља и ПП службе на високом је нивоу. Родитељи увек могу да им се обрате ако имају
неки проблем у вези са децом, како по питању оцена,тако и по питању учења и понашања. Педагог и психолог школе, у сваком тренутку су спремне да саслушају
и помогну родитељима у решавању проблема наше
деце. Организују предавања, трибине за родитеље,
присуствују састанцима Савета родитеља, а по потреби и родитељским састанцима. Њихова стручност и
емпатија нам много значе.
Гордана С.
Као родитељ ученика првог разреда, веома сам задовољна сарадњом са Педагошко-психолошком службом. Посебан вид сарадње је саветодавни рад који ми
помаже у проналажењу адекватних начина реаговања у
односу на сопствено дете, било да је реч о лошим оценама, честим променама расположења, нередовном
доласку у школу. Увек имају стрпљења и наводе ме да
своје дете сагледам и у неком другом светлу, указујући
ми на специфичности вршњачког окружења и потребу
да се „докажу“ у некој другој улози.
Јелена Ћ.

Из угла спољних сарадника:
Сарадњу са психологом Радмилом започела сам
пре петнаестак година, а са колегиницом Вишњом од
тренутка доласка у Другу економску школу. Опсег наше
сарадње је велики. Сарађивале смо приликом реализације бројних истраживања, презентација, организације семинара и обука, организације ваннаставних
активности... Наша комуникација је увек прожета уважавањем, разумевањем и поштовањем договора и договорених рокова. Размена искустава, мишљења и информација са Психолошко-педагошком службом Друге
економске школе изузетно ми је важна и драгоцена.

Наша „седмица“, срце
финансија школе и она
која има закон у рукама
Јованка Тодоровић, административни радник
Тамара Игњатовић, шеф рачуноводства
Снежана Ристић, благајница
Татјан Чупић, секретар Школе
Снежана Рацић, референт за правне, кадровске и административне послове

Весна, стручни сарадник, педагошки саветник

Одлична сарадња са педагошко-психолошком
службом разлог је што Црвени крст Вождовац дуги низ
година реализује разне програме за ученике ове школе.
Заједничким снагама организовали смо радионице и
предавања у оквиру програма борбе против трговине
људима, промоције хуманих вредности и прве помоћи.
Ова служба дала је велики допринос и реализацији акција добровољног давања крви у школи. Право задовољство је било сарађивати са професионалцима као
што су Радмила и Вишња. Њихова искуства била су нам
од великог значаја за квалитетнији и ефикаснији рад.

Драгoмир Билалевић, стручни сарадник,
Црвени крст Вождовац
Зато, добро дошли у Педагошко-психолошку службу!
Радмила Симијоновић, психолог
Вишња Ђекић, педагог
или Рада и Вишња

Вредне руке наше школе
Снежана Благојевић, Радмила Симијоновић, Марина Тодоровић, Милорад Курбалија, Драгана Тарана, Негица
Тодоровић, Биљана Бојковић, Јергена Кораћ, Слађана
Николић
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Школа из мог угла

ДВА ПЛАВА
ОКА

Јана Јевтов IV12

П

рви дан средње школе – огромна сива зграда, много
нових и захтевних професора којима нисам ни запамтила име, мала загушљива учионица, око мене
још двадесет девет збуњених и још увек уплашених лица.
Пожелела сам да никада нисам уписала ову школу. Ипак,
моје мишљење се убрзо променило. После десетак дана
потпуно сам се навикла на све и схватила да је средња
школа много више од учења и оцењивања. Средња школа
је део нашег живота у коме стичемо права пријатељства,
први пут стварно волимо и проживљавамо тренутке које
ћемо заувек памтити. Некада су то лекције за цео живот,
али чешће су лепе ствари које ћемо увек препричавати. То
је можда и последњи безбрижан део живота и зато треба
максимално уживати у њему.
Моје школовање нећу памтити ни по свим петицама, ни
по успесима на такмичењима из рачуноводства, већ по два
плава ока. Поред та два ока, све што сам постигла постаје
мање битно. Она постају центар моје пажње. Захваљујући
њима, лакше сам устајала ујутру, како бих их што пре видела, и заволела пренатрпан распоред часова, јер сам их
дуже гледала. Ипак, није све било тако једноставно.
Све је почело од нетрпељивости. Нервирале су ме његове клиначке форе и задиркивања. Чак ми није био ни
симпатичан. Колико год се трудио да ми се приближи,
мене то није занимало. Међутим, није одустао. Прошла
је цела прва година и дошао дуго чекани летњи распуст.
Мало по мало, кроз свађе, почели смо да причамо. И не,
нисмо схватили да смо исти. Баш напротив, доста се разликовао од мене. Са једне стране он је детињаст, залуђен
свемиром и Буковским, Малим принцом и старим филмовима. Сањар. А са друге стране ја, максимално посвећена
школи и учењу, стално усредсређена на будућност, успех
и посао. Стварност.
Мало по мало, разумели смо једно друго и убрзо смо
постали веома блиски. Били смо свесни да се нешто дешава и да постоји нешто више од пријатељства, али нисмо
желели то да признамо. Другари из одељења – немогуће.
По глави нам се стално мотало питање, шта ако нам не
успе, ако изгубимо једно друго и као пријатеље. Одговора
није било. Знали смо само да једно без другог не можемо. Причали смо непрестано, сваког дана, о свим темама
које постоје. Мада, и свађали смо се често, иако није увек
постојао разлог за то. Углавном су то биле неке глупости
које смо заборављали после пар часова. Ипак, било је и великих свађа када нисмо причали и по пар недеља. Али, све
смо то превазишли. Упознали смо се толико добро да смо
се разумели погледом. Били смо нераздвојни. Дан није могао да почне без загрљаја. Сваког дана ми је ишао по ужину, а ја сам му помагала у школи. Био је ту да ме утеши кад
сам тужна, али и да поделим са њим срећу. Што је више
времена пролазило, то је страх да изгубимо једно друго
постајао већи. Превише смо се плашили да признамо шта
осећамо, јер нисмо били сигурни у осећања друге стране.

Милош и Јана
Зато смо одлучили да кренемо даље и покушамо да будемо срећни са неким другим.
Њему је ишло прилично добро, скоро годину дана, или
је бар тако изгледало. То је било најтежих једанаест месеци у мом животу. Удаљили смо се. Он је и тада био мој
најбољи друг и увек је био ту за мене, као и ја за њега, само
што више није било као пре. Школа више није била иста.
Тешко ми је падала прва смена и једва сам чекала да побегнем кући. Било ми је свеједно шта се дешава око мене.
Ништа ме није занимало. Прошла је и екскурзија. Пет дана
смо провели заједно, а као да су нас делили километри.
Једино што је остало исто су моје оцене, јер школа никад
није смела да трпи и да се меша са емоцијама. То сам покушала и њега да научим, али безуспешно. Још више сам
учила да бих што мање времена оставила размишљању о
нама. Ипак, за тих једанаест месеци, схватила сам да је све
узалудно ако ниси срећан. Да добре оцене не значе ништа
ако сваке ноћи заспиш у сузама. Нервирали су ме сви који
су се дивили мојим оценама. Само су ме додатно подсећали на то да нисам срећна.
Тада се десило нешто што је променило наше животе.
Изгубили смо особу коју смо волели и која нам је веома
значила. Осетили сми потребу да будемо једно уз друго.
Морали смо заједно да пребродимо те тренутке. Тада смо
схватили да никад не знамо шта нам носи дан и да треба
да живимо у тренутку. Било нам је сасвим јасно шта осећамо. Оставили смо на страну све страхове који су нас мучили и одлучили да будемо срећни колико год то трајало.
Сада, када вам ово пишем, тачно је десет месеци од када
је почео најсрећнији период мог живота. Веома је важно
да имате некога ко ће вас подржавати и бити ту за вас у
сваком тренутку, неко са киме можете делити и добро и
лоше и уз кога ће вам средња школа постати најлепша успомена.
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ЗА СТАВ ГОВОРИ АЛЕКСАНДАР КУКОЉ, БИВШИ ЂАК НАШЕ ШКОЛЕ

СЛУЧАЈНОСТ КОЈА ЈЕ
ПРОМЕНИЛА СВЕ

Јована Дивнић IV 5

Европским златом учинио нацију поносном, освојио преко 200 медаља,
првопласирани на светској ранг листи, учесник Олимпијских игара, магистар
економских наука и још понешто....

Био си ђак генерације у нашој
школи, као и у основној. И тада си
био успешан спортиста. Каква су
твоја сећања на средњу школу и како
си успевао да, и поред спортских
обавеза, постигнеш тако изванредан
успех?
Ја сам много пута већ говорио да
ми је средња школа била најлепши
период живота. Сад кад видим да
ученици славе последњи дан средње
школе, буде ми некако симпатично и
тужно. И ја сам славио, али сад, да се
врати време, вероватно бих плакао.
Увек сам се трудио кад је школа била
у питању и лепо ми је то ишло. Мотиви су се разликовали у зависности од
узраста, у почетку је то било да родитеље учиним срећним, после јер сам
ударао контру на модерно бежање са
часова и лоше оцене, и на крају сам
и разумео да је то све за моје добро
и да ће ми једног дана требати. Није
лако објаснити детету на почетку основне школе да учи јер ће му то једног дана, за двадесет година, значити.
Имао сам велику срећу да кроз цело
школовање имам дивне професоре,
пуне разумевања за моје амбиције на
више фронтова. У средњој школи ми
је разредни био професор физичког,
директор фудбалски судија, а ја сјајне
оцене и добар спортиста...верујем да
вам је јасно какав сам третман имао и
зашто бих се без размишљања вратио
у средњу школу.
Наравно, наставио си школовање?
Да. После средње школе морао
сам дефинитивно да преломим на коју
страну ћу кренути сто посто, а да на
другој гурам колико год могу. У жељи
да будем на две столице, плашио сам
се да не останем „кратак“ на обе, просечан. Кренуо сам за спортом, а уписао сам приватни економски факултет
на ком сам прошле године магистрирао. И, ако ми верујете, још једна ве-

лика срећа. У периоду мојих основних
студија на факултету, задесила се
тако добра екипа професора, да сада
знање стечено ту не бих мењао ни за
једну дипломи са државног факултета. На жалост, већина професора које
изузетно ценим нису више тамо...дуга
прича...али ето, и са факултета имам
сјајне успомене и вредно знање.
Када си почео да тренираш џудо
и зашто те је баш тај спорт привукао?
Почетак мог тренирања џудоа није
нека занимљива прича. Имао сам 7-8
година, био сам енергично, да не кажем
немирно дете, па су родитељи само
хтели да ме дају на неки спорт. Моји
родитељи са спортом нису никад имали везе, па им није било битно шта ћу
тренирати. Тада ми се у улици, 50 метара од куће, отворио џудо клуб и ето...
таква случајност променила је све.
После бројних успеха и медаља,
квалификаовао си се за Олимпијске
игре 2016. године у Рио де Жанеиру
и био део националног Олимпијског

тима. Какав је осећај учествовати на
Олимпијади?
Осећај је сјајан, наравно. Нажалост, нисам освојио медаљу због које
сам ишао, па осећај није био потпун.
Али представљати земљу на највећим
светским позорницама је велика
ствар. Замислите тек када се химна
ваше земље пушта хиљадама километара далеко, због вас. Никад се
поносније нисам осећао него у тим
ситуацијама.
Да ли припрема за врхунске резултате подразумева и посебан режим исхране? Дешава ли се да ти
је забрањена нека омиљена врста
хране?
Наравно да подразумева. Када купите нови ауто, да ли бисте сипали гориво на пумпи коју бије глас да јој гориво
није чисто? Не бих ни ја. Како онда да
не водите рачуна шта уносите у себе? О
томе би сви требало да водимо рачуна,
а спортисти, наравно, мало више него
други. Срећом, нисам имао тако строге
рестрикције, па да баш никако не смем
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нешто што ми је омиљено. Међутим,
оно што је за борце специфично јесте
та вага. Мерење које је углавном један
дан пред борбе и да бисмо се уклопили
у одређену категорију, често коригујемо килажу у кратком временском периоду. Тако ја, рецимо, нормално имам
95-96 килограма, а борим се до 90, што
значи да у два-три дана пре ваге морам
да изгубим 5-6 килограма. Е, то уме да
буде тешко и напорно, настављате да
тренирате, а све мањи је унос хране и
пића. Али то нам је део посла, већ смо
навикли.
Размишљаш ли о томе чиме ћеш
се бавити кад завршиш спортску каријеру? Спорт или економија?
Размишљам, чак сам узбуђен кад
мислим о томе. Имам ја још доста
посла да обавим као такмичар, али
се том послетакмичарском периоду
стварно радујем. Много ствари сам и
у животу и у каријери морао да урадим сам, често много одговорније
ствари у односу на моје године. Није
увек било лако, али све те потешкоће
које сам пролазио успут сада сматрам
огромном инвестицијом у будућност.
Ствари се могу мењати, али оно што
ми је тренутна визија је да направим једну добру синергију спорта и
економије. Тако ће ствари и сазнања
до којих сам ја долазио годинама,
до неких и много касније него што
је морало, бити примењене на време, а грешке које сам некада ја скупо
плаћао, неко неће правити. Верујем
да ћу тако мојим такмичарима умети
да обезбедим и добре тренере за оно
за шта ја нисам најстручнији, и добру
здравствену негу, медијску пажњу,
интересовање спонзора, школовање,
средства за припреме и такмичења,
добре контакте и тако даље. На њима
је само да буду добра деца и да добро тренирају. Мислим да из такве атмосфере мора произаћи првенствено
много добрих људи, али и много великих шампиона.
Као један од најбољих српских
спортиста привукао си велику медијску пажњу. Био си на модним
пистама, насловним странама, снимао спотове и рекламе, добијао си
ласкава признања најзгоднијег, али и
највећег интелектуалца међу спортистима. У једном интервјуу си рекао:
„Желим да сам у граду господин, на
струњачи немилосрдан, на факултету паметан и на сликању леп.“ Биографија савршеног човека. Да ли се
тако осећаш и да ли ти прија толика
пажња јавности?

Наравно да ми прија и то је једна
од лепих страна спорта. Нисам од
оних који би волели да све и по сваку
цену гурну у медије, има ствари које
волим да задржим приватним, колико је то могуће, али свакако да пажња
медија прија. И то је неко мерило
успеха. Ја сам се борио и са отежавајућом околношћу да ми спорт сам
по себи у Србији није био популаран,
па тако и резултат није био никаква
гаранција да ће се ишта догодити по
питању моје популарности. Међутим,
када су кренули резултати, кренуо је и
контакт са медијима, а још ми се није
десило да неко ко је радио са мном
није желео да наставимо да радимо
и на то сам нарочито поносан. Кажу
да има ту доста више од само резултата, па су онда тако кренуле и приче о изгледу, образовању, породичној
причи и тако даље. Ето, веровао сам
да могу и желео сам да променим то
обележје непопуларног спорта, и због
мене и због џудоа. Па да се види да и
џудиста може и на насловну страну и
у рекламу и у спот... али и у школу и у
град... Позитивни помаци што се тиче
популарности се догађају, али верујте
да ни ту нисам завршио. Причаћемо
опет за коју годину па да видимо је
ли било нових помака. Савршенству
свакако тежим, али никад не бих дозволио себи да помислим да сам близу
тога. Знате како кажу, кад вам је досадно и не знате шта да радите, радите на себи, ту увек има посла.
Која су твоја интересовања ван
спортских активности? Како се опушташ? У чему уживаш?
Волим да играм пејнтбол, мали
фудбал, волим да одгледам добру
серију, да одем на базен... али мени
је конкретно битније са ким нешто
радим него шта радим, па тако неке

најједноставније и наизглед досадне
ствари мени буду супер ако ми је екипа добра.
Недавно си постао отац. Како се
сналазиш у тој улози? На који начин
ти је тај, најодговорнији животни задатак, променио живот?
То је можда питање за неког другог из мог окружења, јер ћу ја вероватно бити субјективан. Али и баш ме
брига и ако јесам, мислим да се сналазим супер  Шалу на страну, трудим
се да се сналазим, а Тадија ми се баш
обрадује сваки пут кад се са тренинга вратим кући, па некако контам да
идем у добром правцу. А како ми
се живот променио, то не вреди причати, јер причали су и мени, мислио
сам да сам разумео, али нисам. Док се
не осети не може се разумети. Само
ето, неке ствари за које сам се плашио да можда нећу имати времена
кад постанем отац, сад тек схватам
колика су глупост и губљење времена
биле. Све што сам мислио да је извор
моје среће и задовољства сада је пало
у други план, јер се ништа не може
поредити са осмехом детета.
И на крају, наши ученици сигурно желе да знају шта би им поручио.
Некима од њих си сигурно узор. Шта
би требало да пише на њиховим „знаковима поред пута“. Можда неки
животни мото који је тебе водио до
звезда?
У средњој школи су то већ прилично формирани дечаци и девојчице,
требало би да већ знају шта желе. Кад
одлучите шта желите и закључите да
је то вредно вашег труда ништа, али
ништа вас не може до циља довести
осим посвећености. Посветите своје
време и енергију томе, и сигурно ћете
пре или касније успети. Све је могуће.
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ИГРА АСОЦИЈАЦИЈА
СА СВЕТСКОМ ПРВАКИЊОМ
У КИК БОКСУ
ЈЕДНА ПРЕЛЕПА, СИТНА ДЕВОЈКА,
ТАНАНЕ, ФИЛИГРАНСКЕ ДУШЕ, НЕ
ОДАЈЕ УТИСАК СВЕТСКЕ ПРВАКИЊЕ
У ЈЕДНОМ МУШКОМ, ГРУБОМ
СПОРТУ КАКАВ ЈЕ КИК БОКС. ИМА
ТУ СРЕЋУ, ИЛИ НЕСРЕЋУ, ДА ЈЕ
ЈАК МУШКИ ПРИНЦИП ОКРУЖУЈЕ
И У САМОМ ОДЕЉЕЊУ, У КОМЕ
МУШКАРЦИ „КОЛО ВОДЕ“. ИПАК,
ЈЕДНА МАЛО ПОДИГНУТИЈА
ОБРВА СТАШЕ ВЕИЋ ИЗ IV8, СМИРИ
ИХ ОЧАС ПОСЛА. ЗАНИМЉИВА
ДЕВОЈКА. СТАШУ ВЕИЋ САМ
ЗАМОЛИЛА ДА У ПАР РЕЧЕНИЦА,
ОДГОВОРИ НА АСОЦИЈАЦИЈЕ КОЈЕ
ЈЕ ПОВЕЗУЈУ СА СЛЕДЕЋИМ ТЕМАМА.
Детињство – Безбрижни, весели дани пуни среће,
били су дани сигурног и чврстог одрастања, под окриљем мојих родитеља. Смех и безброј радосних игара
испуњавали су моје дане. И већ тада, из чисте дечије радозналости, започео је мој хоби, а данас моја примарна
обавеза – спорт. Тако сам данас сигурна да „књига“ мог
живота није могла имати бољи почетак.
Школа – Са првим школским данима дошли су
и први другари. На почетку била је то само једна
велика установа пуна невине дечице безбрижних погледа, међутим, како су одмицале године, тако сам почела да разликујем другаре од
пријатеља, стекла праве пријатеље и схватила
да то не може бити свако. Пуно одрицања и
жртововања и од школе и од дружења саставни су део спорта којим се бавим. Зато сам
захвална свим професорима и пријатељима, који су увек ту за мене.
Љубав – Свако од нас љубав доживљава на свој начин, за некога је
то само реч, а за некога читав свет.
Може бити платонска, неостварена, а опет најлепши је осећај који
те испуњава. Тешко ју је објаснити, бар сада у овим годинама.
Пријатељство – Када имаш
пријатеља који те познаје суштински, разуме све кроз шта пролазиш,
прихвата сваку твоју промену, а још
увек те воли и цени као пријатеља.

Спорт – Одрицање, безброј падова и успона. Спорт
је могућност изражавања личности, стицање пријатеља,
начин одржавања здравог духа и тела, моја лепа навика
и љубав.
Признања – За мене највеће признање јесте вера
ближњих у оно што најбоље радим. Поред свих спортских признања и многобројних медаља, међу којима и
освојено злато на светском првенству, највеће признање
је подршка и вера породице и пријатеља.
Срећа – Бити слободан, имати могућност да
машташ и живиш живот отворених очију, следећи
сопствену радозналост, упијајући нова сазнања.
Амбиције – Амбиција је пут до успеха, јер
ниједан циљ не би био остварен да је претходно није покренула амбиција. Мој је покретач ка успешном остварењу многобројних изазова.
Будућност – Неизвесност које се
у исто време и плашим, а опет једва чекам да је доживим и видим
шта ће ми се дешавати. Мноштво
планова ишчекује свој тренутак
остварења. Јер, шта је будућност? Она је већ сутра, будућност
не чека, али и ја сам спрема да јој
се предам.
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•
•

а пп – ако прође, прође
тј – то јест
итд – и тако даље
и сл – и слично
днс – данас
вчрс – вечерас
лн – лаку ноћ
Бг – Београд
брт – брат
вт – волим те
шк – школа
тв – телевизор

намигује ;-)
тужан :-(
• кул 8-)
• плажење :-P
• широк осмех :-D
• шок :-O
• пољубац :-*
• збуњен :-/
• плакање :‘-(
•

•

рд
е
им

шњ е
ан а

неправилне ком
у ни
кац

ије
:

– свакодневно коришћење жаргона
– неправилна употреба великог слова и скраћеница
– некоришћење знакова интерпункције
– данас је много лакше послати налепницу значења „волим
те‘‘, него написати те речи
– скраћенице су постале стандард млађих генерација у
електронској комуникацији

• Sorry

ri
So
•

Th
an
ks

rse
-Ofc

хвл – хвала
• ај – хајде
• бр – број
• ннч – нема на чему
• нзм – не знам
• нмг – не могу
• мсм – мислим
• бзвз – без везе
• нпр – на пример
• о5 – опет
• врв – вероватно
• нбт – небитно
• озб – озбиљно
• одг – одговор

Употреба страних речи одомаћила се,
али се не користи правилно, као на
•
ej
пример:
k
-Te
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ayOk
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z •
ate-H
ejtujem • Please-Pli
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е
ћ •
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ра

Значење смајлија
:
• осмех :-)

дописивању:
у
е
ц

Пр

К
Ск

м
о

а

КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА
И СМС-А ЗАСЛУЖНА ЈЕ ЗА НАСТАЈАЊЕ СПЕЦИФИЧНОГ ОБЛИКА НЕФОРМАЛНЕ ПИСАНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, КОЈИ
НАМ ЈЕ СВИМА ВЕЋ ДОБРО ПОЗНАТ. СМС ИЛИ ПОРУКУ НА ИНТЕРНЕТУ БИТНО
ЈЕ ПРЕНЕТИ БРЗО, ЈЕЗГРОВИТО И СА ШТО МАЊИМ БРОЈЕМ ЗНАКОВА. ОСИМ ТЕКСТА, У
ОВУ КОМУНИКАЦИЈУ УБАЦУЈЕМО СЛИКЕ, СИМБОЛЕ, БРОЈЕВЕ, ПА МОЖЕМО РЕЋИ ДА КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ СМС-А И ИНТЕРНЕТА ПРЕДСТАВЉА ПРАВЕ ШИФРИРАНЕ ПОРУКЕ. КАКВЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОВАКВА, НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА ЈЕЗИКА МОЖЕ ДА ОСТАВИ НА НИВО ПИСМЕНОСТИ МЛАДИХ
ЉУДИ? ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ НЕ ПРИХВАТИТИ ОВАЈ ВИД КОМУНИКАЦИЈЕ, УОБИЧАЈЕН У ДРУШТВЕНОЈ ГРУПИ
КОЈОЈ ПРИПАДАТЕ?
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