
ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ У ПРОЈЕКТУ „РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
И ТУРИЗАМ“

Прва економска школа је узела учешће у пројекту који је реализовао Институт за одрживи и
регионални развој уз подршку Секретаријата за омладину и спорт града Београда, на тему „Развој
предузетништва кроз одрживи развој и туризам“. Пројекат представља едукацију за ученике 5
средњих школа на територији града Београда (Четврта гимназија Београд, Прва београдска гимназија,
Угоститељско-туристичка школа, Средња туристичка школа Нови Београд, Прва економска школа),
односно онлајн радиионице ученика, наставника и експерата Института за одрживи и регионални
развој. Имајући у виду пандемију изазвану вирусом COVID-19 едукације су у потпуности реализоване
путем Zoom апликације.

Сврха ове иницијативе је:
• Јачање еколошке свести ученика о одрживом развоју, туризму и предузетништву;
• Значај заштите животне средине за окружење у којем живимо;
• Смањење активности које угрожавају животну средину и здравље људи;
• Веће учешће локалних заједница у решавању проблема.

Едукације су реализоване у периоду од 10. новембра до 10. децембра 2020. године (сваког уторка и
четвртка), са следећим темама:
10.11. → Уводне напомене о одрживом развоју и туризму (предавач Милан Стојковић)
12.11. → Предузетништво у области дигиталног маркетинга и туризма (предавач Милош Гајић)
17.11. → Трендови у области одрживог развоја и маркетинга (предавач Милан Стојковић)
19.11. → Примери добре праксе у области развоја предузетништва и туризма и могућност примене у
нашој земљи (предавач Милан Стојковић)
24.11. → Адекватно управљање отпадом и развој социјалног предузетништва – светска искуства у
управљању отпадом (предавач Небојша Вранеш)
26.11. → Управљање отпадом из домаћинстава и климатске промене (предавач Ивана Путник)
01.12. → Примери утицаја корона вируса на кретања у туризму и пројекције развоја туризма (предавач
Милан Стојковић)
03.12. → Развој туристичког производа (предавач Милан Стојковић)
08.12. → Иницијативе ученика за развој одређених производа и услуга у туризму (Милан Стојковић)
10.12. → Излагање презентација ученика – дискусија (Милан Стојковић).

Прву економску школу је представљало 9 ученика: Леа Ангеловски, Вања Борља, Лана Мандић
(3-1), Јана Грујичић, Милица Милеуснић, Ана Николић (3-2), Петар Илић (4-1), Ирена Боснић,
Немања Лазић (4-2) и наставник Ана Радивојевић.

Од 5 школа које су учествовале у презентацији бизнис идеје, Прва економска школа је заузела
прво место.

У Београду, Наставник:
15.12.2020. године Ана Радивојевић


