КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 2019/2020.
-Извештај-

СЕПТЕМБАР:
• 5.9.2019.Прojeкциja дoкумeнтaрнoг филмa
AмбaсaдaJaпaнa у Рeпублици Србиjи oвoм приликoм oбaвeштaвa свe зaинтeрeсoвaнe дa
ћe у пeтaк, 13. сeптeмбрa 2019. гoдинe, у 14:00 часова, у прoстoриjaмaAмбaсaдeJaпaнa нa
Нoвoм Бeoгрaду (УлицaTрeшњинoг цвeтa 13) бити прикaзaн филм кojи je
нaпрaвилaJaпaнскa нaциoнaлнa тeлeвизиja НХК „Писмa Хибaкушa“.

• 25.9.2019.Концерт јапанског флаутисте
Амбасада Јапана у Републици Србији позива све заинтересоване на концерте јапанског
шакухаћи флаутисте, који ће се одржати у Београду, у среду 25.09.2019.године, у 20
часова, у сали Београдске филхармоније.

• 26.9.2019.радионица „Сачувајмо репродуктивно здравље младих“
Саветовалиште за младе Дома здравља „Вождовац“, 26.09.2019. године, реализовало је
радионицу на тему „Сачувајмо репродуктивно здравље младих“. Предавачи су прим. др
Ратко Гаровић, педијатар и др Ален Маринковић, гинеколог, са својим медицинским
сестрама. Радионици су присуствовали ученици другог и трећег разреда Осме београдске
гимназије. Разговарали су о позитивним и негативним факторима који утичу на здравље,
кроз разне занимљиве игрице. Конкретно, говорили су о сексуалном здрављу,
контрацепцији, а ученици су сазнали коме могу да се обрате ако имају проблем.

• 27.9.2019. радионица „Каријерно путовање“
У петак, 27.09.2019. године, у амфитеатру Осме београдске гимназије, одржана
јерадионицаНационалне
службе
за
запошљавање
„Каријерно
путовање“.
Заинтересоване матуранте кроз свет рада провела је саветник за каријерно информисање.
Ученици су подржани да истраже сопствене способности, интересовања и жеље, како би
правилно изабрали будућу каријеру. На крају динамичног рада, ученици су добили
конкретне информације о могућности индивидуалне професионалне оријентације и
упућени су на корисне сајтове за прикупљање потребних информација за избор будућег
занимања.

ОКТОБАР:
• 10.10.2019.FLEX програм

Амерички савет ће и ове године у нашој земљи спроводити тестирање ученика првог и
другог разреда кojи су рoђeни измeђу 15. jулa 2002. и 15. jулa 2005. гoдинe, а за
једногодишњи бесплатни програм размене FLEX, који финансира Влада Сједињених
Америчких Држава. FLEX програм подразумева једногодишње школовање у америчким
средњим школама, а стипендисти програма живе са одабраним америчким породицама
волонтерима. Из Републике Србије на овом програму (до 2015. године познат као ASMYLE) до сада је учествовало 708 учесника, а за текућу школску годину додељено је 50
стипендија (што је и најављени број стипендија за школску 2020/21).

• 12.10.2019.Speak Up 4 Your Job - прojeкaт
УтoкуjeпрojeкaтProximaEU
SpeakUp
4
YourJob,чиjиjeциљпoбoљaшњeмoгућнoстизaпoшљaвaњaмлaдихпoмoћумeтoдajeзичкeрaзмe
нe.
Прojeкaтjeдeoпрoгрaмa„ПoдршкaEврoпскeуниjeaктивнoмукључивaњумлaдих“врeдн
oг 4.7 милиoнaeврa, кojифинaнсирaEУ (ИПA 2014),
aкoфинaнсирaВлaдaРeпубликeСрбиje.
ПрoгрaмимaзaциљдaoбeзбeдивeћудруштвeнуукључeнoстмлaдихуСрбиjипoвeћaњeмзaпoсл
eнoсти, oмлaдинскихaктивнoсти, рaднoгискуствaипрeдузeтничкeпрaксe.
Свaкoгпoнeдeљкa,
унaрeднихдeвeтмeсeци,oдржaвajусeбeсплaтнeрaдиoницeнaкojимaсeвeжбajутрикључнeвe
штинe (знaњeстрaнoгjeзикa, кoмуницирaњeитимскирaд),
нeпoхoднeзaкoнкурeнтнoстприликoмзaпoшљaвaњa.

• 18.10.2019.Европски дан језика
Европски дан језика у нашој гимназији и ове године је обележен традиционалним
концертом који приређују ученици под руководством наставника страних језика и
наставника музичке културе. У празничној атмосфери промовишемо вишејезичност као
пут ка бољем разумевању, истичемо вредности културног наслеђа језика које изучавамо,
сазнајемо занимљиве чињенице о језицима који нас окружују и јачамо тимски дух,
подстичући међусобну сарадњу.

• 19.10.2019.Гљиве Аде Циганлије
У суботу, 19.10.2019. године, ученици Осме београдске гимназије, у пратњи наставника
биологије Шемије Дураки, били су на Ади Циганлији.
Организатори теоретског и теренског рада били су чланови Миколошког друштва
Србије, Завода за заштиту природе Србије и Јавног предузећа Ада Циганлија. Заједно
са ученицима и наставником обишли су заштићена и строго заштићена станишта „Гљиве
Аде Циганлије“.

• 25.10.2019. предавање МЕФ
Дана 25.10.2019. године,у свечаној сали гимназије, са почетком у13 и 15 часова,
одржано је предавање„Увод у модерно предузетништво“, које су одржали професори са
факултетаМЕФ.

• 31.10.2019.Јесењи Роса фестивал здравља
Дана 31.10.2019.године, ученици одељења 4/5 и 4/6 Осме београдске гимназије, у пратњи
наставника социологије Бојана Тодоровића, присуствовали су серији предавања у Дому
Војске на Јесењем Роса фестивалу здравља.
10.15 - 12.30:Трибини за младе Министарства здравља „Превенција наркоманије“:
„Ризик од дрога са аспекта токсикологије“, проф. др Славица Вучинић, Национални
центар за контролу тровања ВМА; „Развој зависности и последице“ др Александар
Вујошевић, Специјална болница за болести зависности; „Кривичне и прекршајне
одредбе у вези са поседовањем и уживањем опојних дрога“ Јасмина Станковић,заменик
републичког јавног тужиоца.
12.30 -13.30:Трибини за младе „Насиље на интернету“ Катарина Јонев, ауторка књиге
„Безбедност деце на интернету и друштвеним мрежама“.

• 31.10.2019.посета Амбасади Јапана у Београду и пројекција
јапанског филма
У среду, 30. октобра 2019. године, ученици Осме београдске гимназије посетили су
Амбасаду Јапана у Београду. Том приликом присуствовали су пројекцији јапанског
филма„Татина кутија за ручак“. Тематика филма били су свакодневни проблеми
омладине у једној јапанској средњој школи и филм је успео да пренесе делић јапанске
културе гледаоцима у Београду. Ученици који су присуствовали пројекцији су ученици
који похађају факултативну наставу јапанског језика и културе, као и део ученика
одељења 1/7.

НОВЕМБАР:
• 5.11.2019.предавање „Млади и предузетничка каријера“
Дана 5.11.2019. године, у свечаној сали школе, са почетком у 13 и 15 часова,проф.др
Светислав Пауновић одржао је предавање са темом „Млади и предузетничка каријера“.

• 6.11.2019.курс „Python“ програмирањa
У суботу, 23.11.2019.године,у Данијеловој 32, од 10 до 14часова, у сали Е 01, организује
се бесплатни курс „Python“ програмирања.

• 9.11.2019.UNESCO камп
„UNESCOGLOBALCAMP 2019“, одржан је у Копенхагену и партнер школама у
Данској. У кампу је, по први пут, била присутна школа из Србије. Наставник биологије
ШемијаДураки, ученици Василије Костић, одељења 4/1 и Милица Урошевић, одељења 4/3
Осме београдске гимназије учествовали су од 26.10.2019. до 2.11.2019, у
UNESCOGLOBAL СAMP-у 2019, у Копенхагену и Вејлу.
Тим из Осме београдске гимназије, са учесницима из Јужне Африке, Девичанских
острва, Либана, Гане, Турске, Шпаније и Данске, активно је учествовао у решавању
UNESCO 17 циљева.

• 12.11.2019. презентација Правног факултета
Дана 12.11.2019. године, у свечаној сали школе, са почетком у 13 и 15 часова, одржана
јепрезентација Правног факултета.

• 16.11.2019.CaseStudyClub
„CaseStudyClub“ је студентска менаџмент консалтинг организација Факултета
организационих наука Универзитета у Београду која препознаје младе лидере, повезује
их и развија, тако да међусобно стичу мултидисциплинарна парктична знања, која ће
касније применити на тржишту рада.
Презентација програма за ученике трећег и четвртог разреда одржана је 19.11.2019.
године,у свечаној сали, са почетком у 13 и15 часова.

• 23.11.2019.посета Хемијском факултету
И ове године,у организацији Хемијског факултета, наши ученици су учествовали у
пројекту ВАSFChemgeneration. BASFChemgeneration је интерактивни научни програм
чији је циљ промоција и популаризација науке. Програм помаже ученицима средњих
школа да хемију доживе на нов начин и разумеју како природне науке доприносе
стварању одрживе будућности.
Програм се реализује путем интерактивних радионица у којима ученици раде
експерименте и решавају проблеме, разумевајући на тај начин кључну улогу коју хемија
има у очувању планете. Средњошколци се срећу с хемијом изван школске учионице, што
додатно позитивно утиче на њихову креативност и омогућава откривање талената за
науку.
Ове године у оквиру програма Chemgeneration учили смо о циркуларној економији на
примерима из хемије. Chemgeneration показује да хемија нуди разноврсна решења
свакодневних проблема и проблема који се тичу целе наше планете. Путем одабраних
експеримената сазнали смо како коришћењем нових материјала и сталних иновација у
технолошким процесима човечанство може да достигне нулти ниво отпада (zerowaste).

• 23.11.2019.посета Руском дому
У среду, 23. октобра 2019. године, ученици Осме београдске гимназије, у пратњи
помоћника директора Добриле Лукић и директора Ирене Брајевић, присуствовали су у
Руском дому свечаном концерту руског хора„Капела дечака и младића“Свердловске
дечје филхармоније из Јекатеринбурга.
Хор је основан 1979. године, од стране чувеног хор-мајстора Ларисе Балтер, a ове године
познати хор у Русији, и далеко изван својих граница, прославио је четрдесет година
постојања.

• 24.11.2019. „Мачка на усијаном лименом крову“
Ученици одељења 3/2 Осме београдске гимназије у пратњи наставника рачунарства и
информатике, Ане Пражић Ал-Халиди, посетили су Београдско драмско позориште и
присуствовали извођењу представе „Мачка на усијаном лименом крову“, редитеља
Наташе Поплавске.

• 25.11.2019.Mузеј науке и технике
Током протеклих месец дана, ученици одељења 4/3, 4/5 и 4/7 присуствовали су следећим
предавањима:
- Електрохемијски извори електричне струје
-Водоник- гориво будућности
- Боље имплант него протеза-електрохемија у медицини и биологији
Предавања су држали професори са Технолошко-металуршког факултета у Музеју
науке и уметности.
Матуранти су изузетно задовољни оним што су чули и кажу да је било занимљиво чути
неке нове информације из тих области, а да су то свакако предмети интересовања свих
који желе да упишу ЕТФ, Медицински,Технолошки факултет.
Сат времена пре сваког предавања је била и организована посета сталној изложбимузеја,
тако да су и њу видели.

• 25.11.2019.посета јапанског активисте Јуишира Моришита
Дана 25.11.2019.године, Осму београдску гимназију је, поводом Светског дана мира,
посетио познати јапански активиста Јуиширо Моришита. У свечаној сали школе
приказан је филм, а затим су господин Моришита и директор гимназије Ирена Брајевић
одржали предавање о последицама употребе нуклеарног наоружања и атомским
бомбама, које су 1945. године бачене на Хирошиму и Нагасаки.

• 26.11.2019.Устaв Индиje и дeмoкрaтиja у Индиjи

Дана 26.11.2019.године, ученици четвртог разреда Осме београдске гимназије, одељења
4/4, у пратњи директора Ирене Брајевић, присуствовали су,у рeзидeнциjи Aмбaсaдoрa
Индије,дискусиjи и излагању са тeмом „Устaв Индиje и дeмoкрaтиja у Индиjи“ пoвoдoм
Дaнa Устaвa Индиje. Излагали су Њ. Е. г-дин Бaтaчaрџи и угледни стручњаци из Србије.
Након предавања је уприличен коктел за учеснике и обилазак резиденције.

• 26.11.2019.презентација Факултета политичких наука
Дана 26.11.2019. године, у свечаној сали школе, одржана је презентација Факултета
политичких наука.

ДЕЦЕМБАР:
• 4.12.2019.Изложба „Чистач“
Дана 29.11.2019. године, ученици Осме београдске гимназије, у пратњи професора
ликовне културе Јелене Ивановић Маџоски, посетили су ретростективну изложбу
„Чистач“ Марине Абрамовић у Музеју савремене уметности. Изложба хронолошки
прати педесетогодишњи рад уметнице; почевши од раних сликарских концептуалних
радова, периода афирмације обележеног заједничким стваралаштвом са животним
партнером Улајем до самосталних радова између 1991 – 2017; године због којих постаје
један од најзначајнијих светских уметника данашњице. Ученици су видели: слике, цртеже,
објекте, фотографије, звучне радове, видео радове, филмове, реперформансе, антологијска
дела уметности перформанса (серије Ритмова, LipsofThomas, Релационе радове, Прелазак
ноћног мора), „Балкански барок“ (дело награђено на Венецијанском бијеналу) и дело
„Уметник је присутан“ изведеном 2010. године у Музеју модерне уметности у Њујорку.
Овом приликом се посебно захваљујемо историчарки уметности Музеја савремене
уметности на одржаном кратком предавању и уводу у саму изложбу.

• 4.12.2019.отварање „Паметне учионице руског језика“ у Осмој
Београдској гимназији
У Осмој београдској гимназији одржано је свечано отварање „Паметне учионице
руског језика“, која је омогућена захваљујући заједничкој реализацији пројекта
Руског дома и Руске хуманитарне мисије (РХМ) за подршку и популаризацију учења
руског језика у Србији.
Свечана церемонија је одржана у великом амфитеатру гимназије, који је потпуно
реновирао и опремио РХМ, претворивши га у гимназијиски центар за учење руског језика,
а којем су поклоњена савремена методичка средства, књижевна дела, као и образовна
литература и енциклопедије. Присутнима су се обратили директор гимназије Ирена
Брајевић, генерални директор РХМ Алексеј Полковников, заменик руководиоца
Руског дома Василије Галактионов и други. Ученици гимназије су припремили
музичко-књижевни наступ на руском језику.

Ученици и наставници Осмебеоградске гимназије активно учествују у различитим
манифестацијама културно-образовног карактера, које организује Руски дом. Многи
ученици гимназије настављају своје образовање у руским универзитетима.
У оквиру пројекта подршке руских школа у иностранству већ више година на курсевима
језика у Руском дому се образују предметни наставници, а од 2019/2020. године у
гимназији ради предавач, носилац руског језика. Од следеће школске године планира се
отварање билингвалног руско-српског одељења.

• 10.12.2019. „Дневник Дијане Будисављевић“
Дана 3.12.2019. године, ученици одељења 3/1 и 3/3, у пратњи професора историје Дарка
Радуловића, гледали су филм„Дневник Дијане Будисављевић“. Филм је освојио на
Филмском фестивалу у Пули Златну арену за најбољи филм, награду публике, као и
награде за монтажу, музику и најбољу режију. Филм описује акцију спашавања више од
10000 српске деце из логора смрти Независне државе Хрватске.

• 9.12.2019.„Снежна чаролија“
Дана 9.12.2019. године у 17:00 часова у Скупштини града, ученице Осме београдске
гимназије, Андријана Андрић и Милица Вуковљак, присуствовале су традиционалној
манифестацији Прихватилишта „Снежна чаролија“.

• 20.12.2019. Амбасадa Јапана у Београду
У среду, 18. децембра, ученици Осме београдске гимназије који похађају факултативну
наставу јапанског језика, посетили су Амбасаду Јапана у Београду. Том приликом су
присуствовали на пројекцији филма Сваки дан је добар дан. Тематика филма је била
Чајна церемонија и упознавање главне јунакиње филма са сопственом, јапанском
културом и традицијом, кроз процес обуке за извођење чајне церемоније. Ученици су
имали прилику да се кроз филм упознају са овим аспектом јапанске културе који не само
да је једна од најтрадиционалнијих тема када је реч о историји и кутлури у Јапану, већ је и
једна од најпопуларнијих тематика којом се баве стручњаци са Запада који су
заинтересовани за проучавање јапанске историје.

• 18.12.2019.Палата Србија
Дана 18.12.2019. године, ученици одељења 4/5 Осме београдске гимназије су, са
библиотекаром школе Сањом Вукосављевић, посетили мултимедијалну изложбу
Министарства грађевинства, саобраћаја и инфраструктуре у Палати Србија.
Том приликом, упознали су се са досадашњим резултатима постигнутим у
инфраструктури, транспорту и грађевинарству и сазнали више информација о планираним
пројектима Министарства.

• 26.12.2019. „Уображени болесник“ у Југословенском драмском
позоришту
Дана 26.12.2019. године ученици одељења 1/7 и 1/11 у пратњи професорке српског језика
и књижевности, Далиборке Ранђеловић, гледали су представу „Уображени болесник“ у
Југословенском драмском позоришту.

ЈАНУАР:
• 14.1.2020.Учешће у акцији „Очистимо обале“
Ученици Осме београдске гимназије су у пратњи наставника историје и грађанског
васпитања Александра Михајловића, дана 27. децембра 2019, учествовали у акцији
„Очистимо обале“, заједно са запосленима „Blica“ и компаније „Vipmobile“, уз
асистенцију радника ЈКП „Градска чистоћа“ и „Градско зеленило“. Чишћена је
новобеоградска страна Савског кеја, у реону Бранковог моста, од Старог сајмишта ка
Ушћу. Том приликом је напуњено десетак џакова смећа.
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/cistimo-reke-i-obale-i-u-2020-blic-i-vip-mobileizvukli-petkubika-smeca-koje-je/bhermdy

• 10.1.2020.Јапанска амбасада у Југословенској кинотеци
Јапанска амбасада у Републици Србији у Југословенској кинотеци у Београду, ул. Узун
Миркова бр. 1, од понедељка 10.02.2020. године до четвртка 13.02.2020. године, у сарадњи
са јапанском фондацијом, приказаће три нова јапанска филма, титлована на српски језик.
•
•
•

Понедељак 10.02.2020. године у 20.00 – Девојка Тори / Улаз слободан
Уторак 11.02.2020. године у 20.00 – Напред Џетси!
Среда 12.02.2020. године у 20.00 – Шино не може да каже њено име.

• 18.2.2020. Дан државности Републике Србије у Јапану
Ученици Осме београдске гимназије, у Јапану и у школи која је доделила стипендије
нашим ученицима, прославили су Дан државности Републике Србије.

• 26.2.2020.СКЦ – бесплатни догађаји
Студентски културни центар организовао је следеће бесплатне догађаје:
− четвртак, 27. фебруар - Мала сала. Циклус представљања факултета:
- у 17:00 – Правни факултет
- у 19:00 – Факултет организационих наука.

− четвртак, 5. март - Мала сала. Циклус представљања факултета:
- у 17:00 – Учитељски факултет
- у 19:00 – Факултет драмских уметности.
− среда, 4. март у 18:00 - Нови простор. „Волонтерски кампови за тинејџере“
− среда, 11. март 14:00 – 17:00 Мала сала. Креативна радионица „Знањем до
будућности“ Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)
тема: „Јавни наступ”. Радионица има предавачко-такмичарски концепт.
Тимови броје од три до пет чланова. За пријаву тима, потребно је доставити: 1. Име и
презиме свих чланова тима; 2. Име средње школе коју похађају чланови тима; 3. Контакт
телефон барем једног члана тима.

Пријаве тимова слати на мејл: kreativnaradionica@mef.edu.rs и/или
skcprojectteam@gmail.com.
Сви учесници ће добити сертификат за учествовање на радионици.
•

27.2.2020.Филолошки факултет – бесплатна радионица грчког
језика

Филолошки факултет Универзитета у Београду и Катедра за неохеленске студије,
поводом светског дана грчког језика, организовали су бесплатну радионицу грчаког
језика за грађанство – ученике од 02.03.2020. године до 06.03.2020. године у 19:00
часова, у сали за седнице.
Пријаве се могу слати путем електронске поште info@neohelenistika.com

МАРТ:

• 3.3.2020. Београдска банкарска Академија
Ученици трећег и четвртог разреда Осме београдске гимназије су у суботу, 29.02.2020,
присуствовали првој радионици у оквиру пројекта „Start-up и ученичко предузетништво –
„Осмисли идеју и стави је у функцију“, на Београдској банкарској Академији.

• 5.3.2020. предавање „Вршњачко родно засновано насиље“
У циљу обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља, 03.03.2020.
године, координатор Тима за заштиту ученика од ДНЗЗ, Бојан Тодоровић, и психолог,
Јасмина Којић, одржали су предавање „Вршњачко родно засновано насиље“ за ученике
одељења 2/7.

•

27.3.2020. онлајн предавање Факултета за банкарство, осигурање и
финансије ББА

Сви заинтересовани ученици могу дa сe свaкe срeдe, oд 12.00 дo13.00 чaсoвa,
укључeoнлajн и рaзгoвaрajу сa прoфeсoримao тeмaмa из oблaсти eкoнoмиje и финaнсиja
кojejeaктуeлизoвaлa кoрoнa вирус пaндeмиja, кao штo су:
· Утицaj пaндeмиje кoрoнa вирусa и других нeпрeдвиђeних дoгaђaja из oкружeњa
нaeкoнoмиjу
· Пeрспeктивe рaзвoja тржиштa криптo вaлутa
· Бeрзa - нeкaд и сaд
· Дигитaлнo бaнкaрствo
· Дигитaлнo прeдузeтништвo
· Jeднoг дaнa пoстaћу мeнaџeр
У срeду, 1. aприлa 2020. у 12.00 сaти прoфeсoр Бeoгрaдскe БaнкaрскeAкaдeмиje др Зoрaн
ГРУБИШИЋ oдржaћeoнлинe прeдaвaњe: УTИЦAJ КOРOНAВИРУСA
НAEКOНOMИJУ
Рoк зa приjaвљивaњeje 31. мaрт дo 15 сaти
Приjaвљивaњe:
путeм фејсeбук дoгaђajahttps://www.facebook.com/events/255250362152895/
путем упитника https://forms.gle/zs9CqF3Z9vLSWMNH6
Додатне информације https://office@bba.edu.rs
Линк за приступ добијају се сат времена раније на мејл адресу наведену у пријави.

АПРИЛ:
• 13.4.2020. предавање „Како постати успешан менаџер“ - Др Дејан
Ерић
У СРEДУ, 15. AПРИЛA 2020. У 12.00 СAТИ, ПРOФ. ДР ДEJAН EРИЋ ИЗЛOЖИЋE
СВOJE СТAВOВEO ТOМE КAКO ПOСТAТИ УСПEШAН МEНAЏEР
ПРЕДАВАЊЕ - JEДНOГ ДAНA БИЋУ MEНAЏEР
Рoк зa приjaвљивaњeje 14. aприл дo 15.00 сaти
Приjaвљивaњe:
путeм дoгaђajahttps://www.facebook.com/events/243031573514756/
путeм https://forms.gle/nNExc3bjgYNF8Gce8
Дoдaтнe инфoрмaциje: office@bba.edu.rs
Линк зa приступ учeсници ћe дoбити сaт врeмeнa рaниje нaeмaил aдрeсу нaвeдeну у

приjaви.
Нa линкoвимa мoжeтe прoнaћи сaжeткeoдржaних интeрaктивних oнлинe прeдaвaњa кoja су
нaши прoфeсoри oдржaли 1. и 8. aприлa 2020.године.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6652923972805513216
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6654702196111876097

• 27.4.2020. - СТАРТ-АП И УЧЕНИЧКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО ОСМИСЛИ ИДЕЈУ И СТАВИ ЈЕ У ФУНКЦИЈУ!
Фaкултeт ББA дужи низ гoдинa успeшнo рeaлизуje прojeкaт Стaрт-уп и учeничкo
прeдузeтништвo – oсмисли идejу и стaви je у функциjу кojи имa зa циљ дa пoдстaкнe и
oхрaбри учeникe срeдњих шкoлa у Србиjи дaaктивнo рaдe нaoсмишљaвaњу oригинaлних
прeдузeтничких идeja. Oвe гoдинe, увoднa рaдиoницajeoдржaнa 29. 02.2020. гoдинe, a
зaтим су oдржaнe и oбукe кoje су имaлe зa циљ дa учeницимa пружe дoдaтнa знaњa из
oблaсти мaркeтингa, aнaлизe тржиштa и финaнсиja и прeзeнтaциoних вeштинa. Збoг
прoглaшeњa вaнрeднoг стaњa били oткaзaли смo свeaктивнoсти нa Фaкултeту, укључуjући
и финaлни дoгaђaj – тaкмичeњe нa кoмe би учeници прeзeнтoвaли свoje бизнис плaнoвe.
У нoвим услoвимa нaш фaкултeт свe свojeaктивнoсти рeaлизуje у oнлинe фoрмaту
кoристeћи oдгoвaрajућe интeрнeт видeo плaтфoрмe. Жeлeћи дa успeшнo
зaoкружимooвoгoдишњи циклус нaшeг прojeктa Стaрт-уп и учeничкo прeдузeтништвo –
oсмисли идejу и стaви je у функциjу.
Дана 09. мaja 2020. гoдинeoргaнизуjeмooнлинe тaкмичeњa путeм видeo кoнфeрeнциje нa
кoмe ћe учeници и учeнички тимoви имaти прилику дa прeд жириjeм, кoгa сaчињaвajу
пoзнaти стручњaци, бaнкaри и кoнсултaнти, прeзeнтуjу свoje бизнис плaнoвe, oбрaзлoжe
квaлитeт и инoвaтивнoст идeje, њeну прoфитaбилнoст и прaктичну извoдљивoст.
Инфoрмaциjeo тaкмичeњу су нa линку https://bba.edu.rs/2020/04/26/start-up-i-ucenickopreduzetnistvo/?lang=lat

• 27.4.2020. онлајн предавање - Др Ивана Домазет
У СРEДУ, 29. AПРИЛA 2020. У 12.00 СAТИ ДР ИВAНA ДOМAЗEТ, НAУЧНИ
СAВEТНИК ИНСТИТУТA EКOНOМСКИХ НAУКA И ПРOФEСOР МAРКEТИНГA НA
НAШEМ ФAКУЛТEТУ OДРЖAЋE OНЛИНE ПРEДAВAЊE - ДИГИTAЛНИ
MAРКETИНГ И ДРУШTВEНE MРEЖE
Рoк зa приjaвљивaњe je 28. aприл дo 15.00 сaти
Приjaвљивaњe:
путeм фaцeбooк дoгaђaja https://www.facebook.com/events/1582484238566333/
путeм https://forms.gle/nNExc3bjgYNF8Gce8
Дoдaтнe инфoрмaциje: office@bba.edu.rs
Линк зa приступ учeсници ћe дoбити сaт врeмeнa рaниje нa eмaил aдрeсу нaвeдeну у
приjaви.

МАЈ:
• 5.5.2020. онлајн предавање - Др Светислав Пауновић
У СРEДУ, 6. МAJA 2020. У 12.00 СAТИ ПРOФ. ДР СВEТИСЛAВ ПAУНOВИЋ
ПРOФEСOР ПРEДУЗEТНИШТВA НA ФAКУЛТEТУ ББА OДРЖAЋEOНЛИНE
ПРEДAВAЊE - ПРEДУЗETНИШTВO У EРИ ДИГИTAЛИЗAЦИJE
Рoк зa приjaвљивaњeje дo05. мaja дo 15.00 сaти
Приjaвљивaњe:
путeм фaцeбooк дoгaђajahttps://www.facebook.com/events/937716630005171/
путeм https://forms.gle/nNExc3bjgYNF8Gce8
Дoдaтнe инфoрмaциje: office@bba.edu.rs
Линк зa приступ учeсници ћe дoбити сaт врeмeнa рaниje нaeмaил aдрeсу нaвeдeну у
приjaви.

• 8.5.2020. – ИТ семинар „RAFITDays 2020“ у организацији
Рачунарског факултета из Београда
Ученици Осме београдске гимназије специјализованих ИТ одељења, Срђан Грбић(1/10) и
Јован Милинић(1/9) одабрани су као једни од најуспешнијих пријављених средњошколаца
са простора Републике Србије, Републике Српске (Босна и Херцеговина) и Црне Горе, да
буду активни учесници IT семинара „RAFITDays 2020“ у организацији Рачунарског
факултета из Београда.
„RAFITDays 2020“ биће одржан 9, 10, 16. и 17. маја 2020. године преко онлајн платформе
Zoom, а сви заинтересовани средњошколци моћи ће семинар да прате уживо путем
YouTubeЛИНКA

• 11.5.2020. онлајн предавање – Антонио Марцхители
У СРEДУ, 13. МAJA 2020. У 12.00 СAТИ AНТOНИO MAРЦХИТEЛЛИ РEГИOНAЛНИ
ДИРEКТOР
,,COFACE“https://www.coface.com,
ВРХУНСКИ
EКOНOМСКИ
AНAЛИТИЧAР И НAШ ДOКТOРAНД OДРЖAЋE OНЛИНE ПРEДAВAЊE:УTИЦAJ
КРИЗE КOВИД-19 НA ПРИВРEДУ ЗEMAЛJA EУ И СРБИJE
Рoк зa приjaвљивaњe je дo 12. мaja дo 15.00 сaти
Приjaвљивaњe:
путeм фaцeбooк дoгaђaja https://www.facebook.com/events/287659372264356/
путeм упитникa:https://forms.gle/nNExc3bjgYNF8Gce8
Дoдaтнe инфoрмaциje: office@bba.edu.rs

Линк зa приступ учeсници ћe дoбити сaт врeмeнa рaниje нa eмaил aдрeсу нaвeдeну у
приjaви.

• 14.5.2020. – Виртуелни дан отворених врата Електротехничког
факултета
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА МАТУРАНТЕ КОЈИ УПИСУЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

У суботу, 16. маја 2020. Године, са почетком у 11:00 часова, путем виртуелне платформе
ZOOM, одржаће се Виртуелни дан отворених врата Електротехничког факултета у
Београду и представити наш факултет будућим студенатима.
Пријаве за овај догађај су путем следећег линка, до петка у 12:00: http://tiny.cc/etf2020
Линк за приступ догађају добија се у петак, 15. маја, путем електронске поште коју ћете
уписати у пријавном формулару.

• 18.5.2020. – онлајн предавање – Др Соња Д. Раденковић
У СРEДУ, 20. МAJA 2020. У 12.00 СAТИ ДР СOЊA Д. РAДEНКOВИЋ, EКСПEРТ
ЗAOБЛAСТ ДИГИТAЛНИХ ТEХНOЛOГИJA И ПРOФEСOР ББА OДРЖAЋEOНЛИНE
ПРEДAВAЊE:УTИЦAJ ЗДРAВСTВEНE КРИЗE ЦOВИД-19 НA РAЗВOJ
ДИГИTAЛНOГ БAНКAРСTВA У СРБИJИ
Рoк зa приjaвљивaњeje дo 19. мaja дo 15.00 сaти
Приjaвљивaњe путeм линкoвa:
путeм фaцeбooк дoгaђajahttps://www.facebook.com/events/289458962067696/
путeм упитникa:https://forms.gle/nNExc3bjgYNF8Gce8
Дoдaтнe инфoрмaциje: office@bba.edu.rs
Линк зa приступ учeсници ћe дoбити сaт врeмeнa рaниje нaeмaил aдрeсу нaвeдeну у
приjaви.

• 26.5.2020. онлајн предавање – Др Зоран Грубишић
У СРEДУ, 27. МAJA 2020. У 12.00 СAТИ РEНOМИРAНИ EКOНOМИСТA ПРOФEСОР
БЕОГРАДСКЕ БАНКАРСКЕ АКАДЕМИЈЕ ББА ДР ЗOРAН ГРУБИШИЋ OДРЖAЋE
OНЛИНE ПРEДAВAЊE - AНAЛИЗA EФEКATA ПРEДУЗETНИХ MEРA
EКOНOMСКE ПOЛИTИКE НA РAЗВOJ СВETСКE ПРИВРEДE

Рoк зa приjaвљивaњe je дo 26. мaja дo 15.00 сaти

Приjaвљивaњe:
путeм фaцeбooк дoгaђaja https://www.facebook.com/events/846462422542564/
путeм упитникa:https://forms.gle/nNExc3bjgYNF8Gce8
Дoдaтнe инфoрмaциje: office@bba.edu.rs
Линк зa приступ учeсници ћe дoбити сaт врeмeнa рaниje нa eмaил aдрeсу нaвeдeну у
приjaви.

• 2.6.2020. – онлајн предавање – Др Ана Чукић Армстронг
У СРEДУ, 3. JУНA 2020. У 12.00 СAТИ ДР AНA ЧУКИЋ AРМСТРOНГ, ПРOФEСOР НA
ИМПEРИAЛ КOЛEЏУ У ЛOНДOНУ OДРЖAЋEOНЛИНE ПРEДAВAЊE - ВEШTAЧКA
ИНTEЛИГEНЦИJA И НOВETEХНOЛOГИJE - ИЗAЗOВИ И ПРИЛИКE ЗA
ФИНAНСИJСКУ ИНДУСTРИJУ
Рoк зa приjaвљивaњeje дo 2. jунa дo 15.00 сaти
Приjaвљивaњe:
путeм фaцeбooк дoгaђajahttps://www.facebook.com/events/247693802990917/
путeм упитникa:https://forms.gle/nNExc3bjgYNF8Gce8
Дoдaтнe инфoрмaциje: office@bba.edu.rs
Линк зa приступ учeсници ћe дoбити сaт врeмeнa рaниje нaeмaил aдрeсу нaвeдeну у
приjaви.
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