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Primjer dobre prakse – Srednje obrazovanje 

Informacije o projektu:

Odnosi se na IP 10.3 SC 2 Promicanje pristupa 
cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih 
kompetencija studenata, te primjenu informacijskih 
i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju
 
 
 
 

Institucionalna podloga projekta: rumunjsko Mi-
nistarstvo obrazovanja, istraživanja, mladih i 
sporta donijelo je 2001. godine stratešku odluku 
o uvođenju metode „Poslovanje vježbovne tvrtke“ 
u nastavu deset strukovnih i tehničkih škola na 
nacionalnoj razini. Od 2006. metoda „Poslovanje 
vježbovne tvrtke“ uvrštena je u nacionalni kurikul 
za sve strukovne i tehničke srednje škole, a sve 
vježbovne tvrtke dijelom su mreže škole ROCT koja 
je od 2009. članica EUROPEN-a, europske mreže 
vježbovnih tvrtki (uključuje 7500 vježbovnih tvrtki 
iz cijele Europske unije). Najbolje prakse vježbovnih 
tvrtki ugradile su se i u teorijsku nastavu u srednjim 
školama te se ubrzano šire po cijeloj Rumunjskoj. 

Koncept metode osposobljavanja kroz vježbovne 
tvrtke temelji se na razvoju poduzetničkog duha 

kod učenika. Namjera mu je upoznati učenike sa 
specifičnim aktivnostima stvarnih tvrtki, omogućiti 
im da razumiju i dožive sve radnje i procese 
stvarnoga poslovnog okruženja kroz simulacije, da 
razviju vještine, stavove i kompetencije potrebne 
za poslovanje, poput kreativnosti, rješavanja 
problema, odlučivanja, preuzimanja odgovornosti, 
timskog rada, samoorganizacije, samovrednovanja 
resursa, fleksibilnosti, komunikacije itd.
U tom smislu projekt TOPSE na regionalnoj se 
razini pokazao kao jedan od najboljih projekata te 
je dobio snažnu potporu učenika i njihovih obitelji. 
• Namjera je projekta bila razviti poduzetnič-

ka znanja i vještine učenika srednjih škola u 
dvjema rumunjskim regijama te im omogućiti 
bezbolan prijelaz iz škole u aktivan život u 
uvjetima aktualne gospodarske krize

• Evaluirane su vještine i motivacija 531 učenika, 
od kojih je 136 prošlo kroz psihološku i 
strukovnu procjenu te primilo daljnje profe-
sionalno i karijerno savjetovanje. Od tih 136 
učenika, 128 ih je odabrano za sudjelovanje 
u projektnim aktivnostima osposobljavanja 
i savjetovanja za osnivanje tvrtki. Tih je 128 
učenika kroz osposobljavanje steklo sljedeće 
ključne kompetencije: vodstvo, upravljanje, 

Sažetak projekta s fokusom na utvrđenim 
problemima, ciljevima i aktivnostima 
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sposobnost rada uz minimalan nadzor, infor-
matičke vještine primjenom specijaliziranih 
softvera za simulaciju poslovanja, komunikacija 
i vještina za rad u timu te međuljudske i među-
kulturalne vještine. 

• Ostvaren je razvoj vještina cjeloživotnog 
učenja u području upravljanja i ekonomije 
za nastavnike uključene u projekt, što im je 
omogućilo daljnje savjetovanje učenika. 

Ukupno 20 nastavnika unaprijedilo je svoje vještine 
upravljanja vježbovnim tvrtkama, poduzetničke 
vještine, komunikacijske i prezentacijske vještine te 
marketinške i prodajne vještine, što im je omogućilo 
da uspješnije i učinkovitije vode programe praktične 
nastave kroz vježbovne tvrtke u srednjim školama 
u dvjema regijama. 

Ukupno 128 učenika završilo je cijenjeni program 
osposobljavanja kroz koji su stekli ključne kompe-
tencije u vodstvu, upravljanju, sposobnosti rada uz 
minimalan nadzor i informatičkim vještinama. 

Tri vježbovne tvrtke zadovoljile su kriterije mreže 
ROCT te su uspostavljene i opremljene u sklopu 

projekta. Učenici su sudjelovali u 150 izravnih 
razmjena u sklopu međunarodnih sajmova 
vježbovnih tvrtki (npr. imali su vlastiti štand u 
Pragu od 20. do 22. ožujka 2012. i u Bratislavi 
30. studenoga i 1. prosinca 2011.) i 140 online 
razmjena putem e-platforme ROCT mreže. 

Tim od 20 nastavnika razvio je vještine cjeloživot-
nog učenja u području upravljanja i ekonomije koje 
će dalje primjenjivati u nastavi. 
Glavna je dodana vrijednost projekta to što su u 
dvjema regijama razvijeni alati i mreže za poticanje 
dinamičnog poduzetništva kod mladih, kroz koje će 
moći osmisliti nove proizvodne procese te razviti 
novi proizvod ili novi distribucijski kanal.
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  Uspostavljene su tri vježbovne tvrtke: 

Ostvareni rezultati:

Geppettova kuća – online trgovina igračkama, 
tvrtka za proizvodnju i prodaju pakirne 
ambalaže, AvantgArtDesign – tvrtka za web 
dizajn.

Osposobljavanje nastavnika za nastavnu 
metodu upravljanja vježbovnim tvrtkama 


