ПРОЈЕКАТ „КАНЦЕЛАРИЈА БЕЗ ПАПИРА”
У оквиру Erazmus+ програма ученици наше школе имаће прилику да учествују у
студијском путовању у Немачку у трајању од 14 дана. Идеја је да се у оквиру пројекта
„Канцеларија без папира“ ученици и наставници упознају са савременим достигнућима
у настави који се примењују у немачком образовном систему. У току студијског путовања
ученици ће проћи обуку и добити сертификат који потврђују компетенције које су стекли.
Обука ће се реализовати у периоду од 27.03-10.04.2021. у Schkeuditz институту Vitalis
који се налази у околини Лајпцига. Vitalis је основан 1997. Током последњих двадесет
година историјски летниковац Gut Vehlitz претворио се у интернационални центар у коме
се обучавају кадрови за потребе малих и средњих компанија. Од тада компанија Vitalis
сваке године прима велики број учесника, последњих година око 2000 сваке године,
различитих занимања, која учествују у различитим врстама пројеката.
Компанија Vitalis има за циљ да нађе најбоља практична решења и пружи прилику
учесницима да вежбају и развијају своје знање и професионалне вештине, да промовишу
међукултурално разумевање и вишејезичност и развијају предузетничке вештине које ćе
их учинити конкурентнијима на европском тржишту рада у будуćности.

Gut Vehlitz
План активности:
Осим садржаја који се односе на стручну обуку, учесници мобилности ће имати прилику
да се упознају са начином живота и културном и историјском баштином домаћина.
1. Долазак у Schkeuditz, у Gut Vehlitz. Упознавање са програмом / одржавање
састанка о распореду активности, добијање информација (планови, мапе града)

Викенд: Културни
знаменитости града,

програм:
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Водич

кроз

град

Лајпциг/Упознавање

2. План обуке:
Упознавање групе са супервизорима, са принципима здравља и заштите на раду, са
свакодневним радом и увод у посао.
Планирано је да се обука реализује кроз практично искуство у компанијама које ће, као
партнер на овом пројекту, организовати Vitalis у трајању од две радне недеље. У току
трајања обуке у првој недељи учесници се упознају са софтвером, начином употребе
софтвера, В.А.Д.О (визуелизујте, анализирајте, дефинишите и оптимизујте), начином
реализације канцеларије без папира, једноставним базама података - начинима њиховог
стварања (контакти, управљање садржајем, рачуни) моћи ће да пореде различите програме
и упознаће шаблоне интегрисаних стартер решења.
У другој радној недељи ученици ће се упознати са сложеним базама података – начином
стварање база података, рад са корисничким интерфејсом (фонтови, боје, позадине,
нијансе, дизајни), приказ и уређивање података и дизајн, решења оријентисана на сектор,
Office решења за различите клијенте (нпр. пекаре, месаре, хотели, супермаркети, итд.).
Викенд путовање у Берлин
Обилазак града са у пратњи водича, упознавање са немачким главним градом уз причу о
немачком животу, традицији и историји / Слободно време / Ноћење у хостелу у Берлину
II део обиласка града уз пратњу водича / Повратак у Gut Vehlitz поподне
На крају обуке ученици ће добити Сертификат EUROPASS о мобилности и
сертификат о успешно завршеној обуци који ће моћи да додају у свој портфолио.
Трошкове путовања и боравка ученика у потпуности се финасирају из средстава
одобрених за реализацију пројекта.
Конкурс је отворен за све ученике наше школе. Заинтересовани ученици треба да се
пријаве попуњавањем пријаве која се налази у прилогу. Попуњене пријаве
доставити на маил fiktivni2020@gmail.com најкасније до 10. 09. 2020.
Комисија ће прегледати приспеле пријаве и извршити селекцију потенцијалних кандидата,
а по обављеном разговору са кандидатима изабраће 15 кандидата који ће учествовати у
пројекту.
Искористие шансу!

