PROGRAM EUROPSKOG TJEDNA PODUZETNIŠTVA

U razdoblju od 11. ožujka do 15. ožujka 2019. godine održavamo Europski tjedan
poduzetništva, tijekom kojeg će se održati radionice, predavanja i ostala događanja prema
sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 11. ožujka 2019.

Radionice: nastava koncipirana primjenom aktivnih metoda poučavanja, učenici izrađuju
projekte, uče putem rješavanja problema, a kasnije, rezultate svojih istraživanja i
projekata prezentiraju ostalim učenicima.
1.a

VT (Vukelja) - 2 sata -Osnovna poslovna dokumentacija
Poduzetništvo i Obiteljski posao (Ljubišić)- 4 sata – Vođenje malog
obiteljskog posla

1.b

VT (Vukelja) – 2 sata – Osnovna poslovna dokumentacija
Hrvatski jezik (Zeba) – 4 sata – Književnost antičkog Rima

2.a

Poduzetništvo, Društveno odgovorno poslovanje, VT (Hasanbegović) – 6
sati – Društveno odgovorno poslovanje

2.b

Povijest (Šmit) – 3 sata – Srednjovjekovni Dubrovnik
Kemija (Lukšić)- 2 sata -Kozmetika
Tjelesna i zdravstvena kultura (Nikolašević) – 1 sat - Poligon

3.a

Matematika (Srbić) – 3 sata- Devize
Engleski jezik (Predovan) – 3 sata – Study of success

3.b

Kemija (Lukšić) – 3 sata – Zbrinjavanje otpada
Njemački jezik (Župić) – 3 sata - Unser Land stellt sich vor:
Deutschland, Schweiz und Österreich

4.a

Engleski jezik (Bumbak) – 3 sata – Study of success
Politika i gospodarstvo (Stanković) – 3 sata – Izbori u Republici
Hrvatskoj

4.b

Filozofija (Banjanin) – 2 sata – Dokaz za Božju egzistenciju (debata)
Hrvatski jezik (Martinović) – 4 sata – Ruke

Utorak, 12. ožujka
Predavanja: aktualne teme namijenjene učenicima, nastavnicima i pedagozima osnovnih
škola

STRUČNI SKUP PEDAGOGA OSNOVNIH ŠKOLA
9:00 – 10:00

„Implementacija poduzetništva kao međupredmetne teme“
„Poduzetništvo – osobna ili poslovna kompetencija?! “
Sandra Orošić Jukić, prof. mentor

10:00 -10:15
10:15 10:30

Najava Humanitarnog projekta „Poduzetni za Uskrs“
Marina Tafra; Dino Hasanbegović
Najava natjecanja „Što hoću, mogu!“
Antonija Zeba, mag.educ.croat.

10:30 -10:45

10:45-12:15

Pauza uz osvježenje

„Poduzetništvo kao međupredmetna tema“
Vitomir Tafra; Sandra Lovrinčić

12:15-13:00

Panel rasprava
Moderator: Dragan Stanković, mag.oec.

13:00

Domjenak

Srijeda, 13. ožujka 2019.
17. Međunarodni sajam

vježbeničkih tvrtki:

očekuje

vježbeničkih tvrtki s više od 250 učenika (prijave su u tijeku).
Program:

sudjelovanje

preko

40

8:00 – 10:00

10:00

Opremanje štandova

Svečano otvorenje

10:00 – 13:30

Sajamsko poslovanje

12:30 – 13:30

Ručak

13:30 – 14:15

14:30 – 15:30

15:30

Obrada glasova mentora-ocjenjivača (u svim kategorijama)

Proglašenje pobjednika i zatvaranje sajma

Raspremanje štandova

Četvrtak, 14. ožujka
Dan predviđen za terensku nastavu.
Ekonomski će razredi posjetiti grad Rijeku, a gimnazijski razredi grad Varaždin.

8:00 – 18:00
Rijeka

Posjet gospodarskom subjektu LUKA RIJEKA
Obilazak grada Rijeke – Europskog grada kulture 2020.
Posjet muzeju: Muzej turizma

8:00 – 17:00
Varaždin

Obilazak grada Varaždina (uz stručno vodstvo)
Posjet muzeju: Muzej grada Varaždina

Petak, 15.ožujka
Radionice: nastava koncipirana primjenom aktivnih metoda poučavanja, učenici izrađuju
projekte, uče putem rješavanja problema, a kasnije, rezultate svojih istraživanja i
projekata prezentiraju ostalim učenicima.

1.a

Biologija (Mirković) – 3 sata – Ljudsko tijelo
Hrvatski jezik (Zeba) – 3 sata – Temeljna civilizacijska djela

1.b

Matematika (Amižić)
Informatika (Španić)

2.a

} – 6 sati- Obilježavanje dana broja pi

Tjelesna i zdravstvena kultura (Nikolašević) -2 sata- Dražen Petrović
Osnove ekonomije (Stanković) – 4 sata – Gospodarski ciklusi i razlozi
njihova nastanka

2.b

Tjelesna i zdravstvena kultura (Nikolašević) -2 sata- Dražen Petrović
Hrvatski jezik (Martinović) – 4 sata – Hrvatska narječja

3.a

Bankarstvo i osiguranje (Vukelja)- 3 sata- Krediti i vrste kredita
Računovodstvo (Vukelja)- 3 sata- Uvoz roba i usluga

3.b

Matematika (Amižić)
Informatika (Španić)

4.a

} – 6 sati- Obilježavanje dana broja pi

Poduzetništvo, Marketing usluga, Marketing (Ljubišić) -6 sati- Izrada
marketing plana

4.b

Kemija (Lukšić)- 3 sata- Lijekovi u širokoj upotrebi

Tjelesna i zdravstvena kultura (Nikolašević) -3 sata- Poligon

Programski odbor
Dragan Stanković, mag.oec

