
Извештај о учешћу у пројекту

„Заштита и очување природних атракција у контексту одрживог
развоја и екотуризма“

Прва економска школа је учествовала у пројекту који је реализовао Институт за одрживи и
регионални развој уз подршку Секретаријата за омладину и спорт града Београда, на тему „Заштита
и очување природних атракција у контексту одрживог развоја и екотуризма“.

Пројекат представља едукацију за ученике 5 средњих школа са територије града Београда
(Прва економска школа, IV Београдска гимназија, Угоститељско-туристичка школа, Средња
Туристичка школа и I Београдска гимназија), односно онлајн радионице ученика наставника и
експерата Института за одрживи и регионални развој.

Имајући у виду пандемију изазвану вирусом KОВИД-19 едукације су у потпуности
реализоване путем ЗOOM апликације.

Сврха ове иницијативе је :

 Подизање и јачање свести о потенцијалу природних ресурса
 Едукација на тему планирања и организaције туризма у природним добрима
 Приказати постојање оваквих подручја у Србији и могућност за њихово активирање
 Интеракција ученика и умрежавање ученика из различитих школа

Едукације су реализоване у период од 25. октобра до 28. новембра 2022. године (сваког
уторка и четвртка), са следећим темама:

25.10.2022. Одрзиви развој и екотуризам

27.10.2022. Природне туристичке атракције и заштићена природна добра у Србији

01.11.2022. Како климатске промене утичу на животну средину?

03.11.2022. Екосистем и жзивотна средина

08.11.2022. Нова реалност. Како је пандемија Ковида 19 утицала на животну средину

10.11.2022. Модели развоја туризма у заштићеним природним подручјима

15.11.2022. Бенефити развоја туризма у заштићеним подручјима

17.11.2022. Промоција туристичких активности у заштићеним природним подручјима

19.11.2022. Припрема ученика за израду презентација

24.11.2022. Презентације група

28.11.2022. Округли сто и завршно предавање



Прву Економску школу је представљало 12 ученика: Лука Војчић ( 2-1), Димитрије Стоилков (2-
1), Вукашин Крнета (2-1), Ђорђе Благојевић (2-1), Ђорђе Ранић (2-1), Ирина Марјановић (2-2),
Анђелина Благојевић (2-2), Будимир Мачкашки (2-2), Нађа Старчевић (2-2), Вања Марковић (2-2),
Марија Голубовић (2-3), Јована Прчетић (2-3) и професор Маја Лукић-Лазаревић.

Пројекат је био едукативног карактера, без такмичарског значења.

Сви ученици су похваљени, нарочито ученици наше школе и Средње туристичке школе.
Ученици су добили Сертификат за учешће.

У Београду, Професор

06.12.2022. године Маја Лукић-Лазаревић


