
Ученици наше школе у финалу такмичења "Изазов 

Специјал - Млади иноватори" 

Такмичење "Изазов Специјал - Млади иноватори" је одржано у петак, 

18. децембра, на платформама: Zoom и Miro. Овај догађај је део програма 

"Млади иноватори" који спроводи Climate-KIC испред Европског института 

за иновације и технологију.  

На такмичењу је учествовало 37 тимова из целе Србије. У првом делу 

такмичења сви пријављени тимови су уз помоћ платформе Мiro 

(www.miro.com) решавали добијене задатке (дефинисање проблема, предлог 

решења, технологија, иновације). 

У другом делу такмичења су учествовали само финалисти који су 

презентовали своје резултате пред жиријем. Нашу школу су представљале: 

Катарина Кокоровић и Сара Савић, ученице одељења 4цт са професорком 

Бранкицом Тодоровић.  

Ученице су се пласирале у финале такмичења на коме су презентовале 

и одговарале на питања жирија. Иако нису освојиле једно од прва три места, 

показале су изузетан труд и посвећеност, а како се такмичење одржава први 

пут, за похвалу је учешће у финалу.  

Организатори такмичења "Изазов Специјал" су организације: Climate 

Innovation Hub, Connecting, Sinhro и Достигнућа младих у Србији. 

 

 

Извештај саставила професорка Бранкица Тодоровић 

  

http://www.miro.com/


Сертификати финалиста 

 

 



Извештај са такмичења ИЗАЗОВ – специјал  

Ученици наше школе, учествовали су на Националном такмичењу ,,ИЗАЗОВ специјал,, 

одржано дана 18. децембра 2020. године. Такмичење се нажалост одвијало онлајн због 

епидемиолошке ситуације. Такмичење је почело у 09:00 часова на платформи Zoom. На 

такмичењу је учествовао ученик Стефан Аћимовић IIE, као капитен тима и остали 

ученици под менторством професорке Биљане Миликић. Такмичење се одвијало на 

виртуелној табли Miro. Miro је онлајн платформа на којој смо морали да презентујемо 

нову идеју која ће утицати на квалитет живота у локалној  заједници.. Циљ овог 

такмичења био је да стекнемо нове вештине за покретање климатске акције и реализацију 

пројеката у области унапређења животне средине. Тимским радом дошли смо до решења, 

али нажалост нисмо се пласирали у полуфинале. Као учесницима на такмичењу додељени 

су нам сертификати. Овај догађај део је програма "Млади иноватори", а који спроводи 

Climate-KIC испред Европског института за иновације и технологију. У Србији се 

ИЗАЗОВ Специјал реализује у партнерству са организацијама Climate Innovation Hub, 

Connecting, Sinhro и Достигнућа младих у Србији. 

Лични коментар: Једно веома лепо искуство које ћу памтити. 

 

Извештај саставио ученик Стефан Аћимовић IIE 


