
Innovation in gastronomy department of 
Secondary school of economics Sombor

(VET learner and staff mobility)

Pripreme za mobilnost, podrška i izazovi

02.07.2018.



ОСНОВНИ ПОДАЦИ ПРОЈЕКТА

• ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: од 01.09.2017 до 31.08.2018.
• БУДЏЕТ ПРОЈЕКТА: 8.320,00 €
• УСТАНОВА: „Средња економска школа“ Сомбор, Р. Србија;
• ПРЕДСТАВНИК ПРОЈЕКТА: Драгомир Миљић;
• КООРДИНАТОРИ: Мелита Даниловић и Горан Горјанац ;
• ПАРТНЕРСКА ШКОЛА: „Stredna odborna škola Pod Banošom“
Банска Бистрица, Словачка.



Основне информације о 
партнерској школи

- Основана 04.09.2007.
- Област рада је агро туризам и 
пословање:

* агро туризам;
* рурални туризам;
* медарство;
* национална гастрономија;
* посластичарство;
* производња животних 
намирница
* цвећарство.



ПЕКАРСТВО -ПОСЛАСТИЧАРСТВО



МАНИФЕСТАЦИЈЕ



ПРИПРЕМА УЧЕСНИКА ПРОЈЕКТА ЗА МОБИЛНОСТ

1.) Презентација пројекта мобилности пред наставничким већем Средње економске 
школе Сомбор;
2.) Одабир кандидата за учествовање у пројекту;
3.) Састанак свих чланова пројекта;
4.) Састанак чланова мобилности и представника партнерске школе из Словачке;
5.) Израда програма личног плана напредовања у мобилности;
6.) Језичка припрема чланова мобилности у школи страних језика ’’ Piccadilly center’’ 
у Сомбору;
7.) Радионица ’’Историја Словака’’;
8.) Радионица ’’Географске и културолошке одлике Словака’’и
9.) Израда дневника практичног рада за сваког учесника.



ЈEЗИЧКА ПРИПРЕМА

Сви учесници мобилности су
похађали курс енглеског језика у
школи страних језика ’’Piccadilly
Center’’ у Сомбору.
Укупан фонд је био 26 часова и то
сваког уторка и четвртка у 17:00.



САСТАНАК КООРДИНАТОРА 
ПРОЈЕКТА ИЗ СРБИЈЕ И 

СЛОВАЧКЕ

Тачке дневног реда:
- начин реализације свих

активности мобилности;
- могућности имплементације

стечених вештина и знања и
- потенцијална сарадња у

будућности.



ИЗРАДА ПРОГРАМА ЛИЧНОГ 
НАПРЕДОВАЊА

Учесници мобилности су израдили
лични програм напредовања
узимајући у обзир Европски
развојни план Средње економске
школе Сомбор.
Програм је обухватио: циљ
пројекта, активности, стандарде и
компетенције.



ИСТОРИЈА СЛОВАКА

Презентација: историје словака и
саме државе у последњих 300
година до данашњег дана.
Предавач: наставница историје
Нада Плећаш.
Трајање предавања: два школска
часа.



ГЕОГРАФСКЕ И 
КУЛУРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

СЛОВАКА

Презентација: обичаја, култура,
и географских карактеристика
Словачке и народа који живе у
њој.
Предавач: наставница Јасмина
Борић.
Трајање предавања: два школска
часа.



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА И 
МОБИЛНОСТИ У БАНСКОЈ 
БИСТРИЦИ - РЕПУБЛИКА 

СЛОВАЧКА

(19. – 21.04.2018.)



МОБИЛНОСТ ПРОЈЕКТА КРОЗ 4 ФАЗЕ-АТИВНОСТИ:
1.) Обилазак школе ’’Sredna odborna škola Pod Banošom’’и 
упознавање са колективом:

- месара;
- пекара и посластичарница;
-школска кантина;
- учионице;
- просторије наставног особља и
- продавнице (месара, кантина, пчеларска продавница...).













2.) Културолошки део мобилности:
- старо градско језгро Банске Бистрице;
- планински регион Високи Татри;
- Белијанска пећина/јама и
-Штрбско језеро.











3.) Практичне радионице ’’Job shadowing’’:
- пекарска радионица;
- посластичарска радионица и
- радионица у кухињи школске кантине-мензе.





















4.) Присуствовање школској манифестацији ’’ The Farmers 
Market’’:

- 48 излагача и занатлија
- око 4500 посетилаца

(Job shadowing) ПАРАЛЕЛА СА НАШОМ МАНИФЕСТАЦИЈОМ 
’’Фестивал националних кухиња’’ .









ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТЕЧЕНИХ 
СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 



Практична радионица 
(словачке погачице са сиром и лепиње)



Практична радионица 
(словачке плетенице)



Практична радионица 
(Бухти са мармеладом)



Радионица о пекарским производима и (HACCP)
стандардима 



Радионица из послове психологије
''Особа у организацији као контексту пословног 

понашања''



Школски пано 



ЧЛАНЦИ У ЛОКАЛНИМ НОВИНАМА О ПРОЈЕКТУ



Чланак у локалним новинама



ХВАЛА НА ПАЖЊИ


