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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 
Партнерство на делу 

Прва економска школа из Београда и трговачка школа “Фридрих Лист” из Улма 
 
 
Ученици и професори Прве економске школе из Београда били су од 26. до 30. марта 2012. године у 
радној посети немачкој школи „Фридрих Лист“ из Улма.  
 
И Прва економска и „Фридрих Лист“ јесу школе са дугом традицијом: Прва економска школа постоји 
131 година (основана је 1881), а „Фридрих Лист“ ове године слави сто година постојања.  
 
Група од четрнаест ученика и три професора Прве економске школе имала је прилику да види, између 
осталог, како функционише дуални систем наставе, који се одвија два дана у школи, а три у 
предузећима, на пракси.  
 
Боравак у породицама омогућио је нашим ученицима да виде све аспекте живота својих вршњака: 
породично, друштвено и радно окружење.  
 
Пошто су током нашег боравка у Улму ученици трговачке школе „Фридрих Лист“ два дана имали радне 
обавезе, то су и наши ученици били са њима у предузећима, фирмама и банкама у којима њихови 
домаћини раде, а два дана су провели у школи, присуствујући часовима или радећи на заједничким 
пројектима чији је циљ било упоређивање наших и њихових школских система,  култура, обичаја и  
празника, као и зближавање младих. 
 
Сарадња је била врло успешна, а резултати сарадње су доказ да су ученици врло озбиљно и креативно 
приступили својим задацима. Ученици су своје презентације образлагали на енглеском језику. 
 
Директор трговачке школе “Фридрих Лист”, Сигмунд Грос, и његове колеге Анке Вецел, Маркус Пфајл 
и Матијас Неф, у сарадњи са предузећима у која њихови ученици иду на праксу, беспрекорно су 
организовали боравак гостију и показали им колико је важно успешно повезивање школског система, 
привреде и државе, и какви су резултати таквог повезивања.  
 
Систем функционише тако што се представници привредних организација обраћају представницима 
власти и министарству просвете, након чега се формирају потребни профили са пратећим уџбеницима и 
кадровима. 
 
Пошто свака покрајина има извесну самосталност, то такође доприноси ефикасности система јер 
Министарство просвете сваке покрајине формира своје заводе за образовање, који су спона између 
државе и просветних радника, што омогућава брзу проверу резултата и квалитета рада, а самим тим и 
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благовремено планирање потребних активности, било да је реч о изменама или о одржавању и развоју 
програма. 
 
Покрајина Баден Виртемберг, у којој се налази Улм, остварила је завидне резултате на том пољу. О томе 
говори и чињеница да Улм има око 120 хиљада становника, а од тога 81 хиљаду запослених, што 
потврђује успешно функционисање таквог система који прати потребе друштва и на основу тога 
одлучује колико ће се кадрова у којој области школовати и запослити.  
 
Предност овог система је и у томе што ученици, уколико ипак не желе да се запосле након похађања 
средње стручне школе и након овладавања вештинама стеченим у предузећима, могу да се упишу на 
универзитете.  
 
Постоје предузећа која их и том приликом могу стипендирати и омогућити им запослење након 
завршених студија, за шта је изванредан пример фирма „Wieland“, основана давне 1820. године.  
O „Wilandu“ је говорио Ралф Плајер, а групу је предводио Маркус Пфајл, професор у школи „ Фридрих 
Лист“. http://www.wieland.de/internet/de/startseite.jsp
 
Осим Wielanda (у чију производњу су имале прилике да стекну увид и наше две ученице, чија домаћица 
иде на праксу у ту фирму), професорке су посетиле и фирму „Gardena“, која је део „Husquarne“, где су 
обишле и просторије намењене управљању фирмом, као и оне намењене логистици и самој производњи. 
Приликом посете „Gardeni“ са гостима је био и директор школе „Фридрих Лист“, Сигмунд Грос, а о 
пословању предузећа говорила је гђа Шахер. http://www.gardena.com/rs/
 
Делегацију Прве економске школе примила је и градоначелница Улма, гђа Sabine Mayer-Dölle, која је у 
Градској кући организовала срдачан пријем на коме је присутним гостима и домаћинима говорила о 
иницијативи која је кренула из Улма и чија је тежња да повеже све земље кроз које протиче Дунав (због 
чега је, између осталог, посетила Србију и том приликом разговарала са нашим градоначелником),  а 
потом приказала презентацију о Улму, након чега је представницима Прве економске школе уручила 
поклон-књиге о свом граду.  
 
Пријему је, осим директора школе “Фридрих Лист”, Сигфрида Гроса, његових професора који су 
носиоци пројекта “Партнерство на делу”, Маркуса Пфајла, Анке Вецел и Матијаса Нефа, присуствовао 
и потпредседник Светског савеза подунавских Шваба, Ханс Суприц.  
 
Гости су обишли и бројне знаменитости Улма и околине, што заслужује посебан осврт. У највеће 
атракције града спадају: Минстер, Криви торањ и Крива кућа, Рибарска четврт, Спомен-обележје на 
месту где се родио Алберт Ајнштајн, итд. 
  
Прва економска школа је прва београдска школа економског усмерења која је потписала споразум о 
партнерству са сродном школом у Немачкој. Тај споразум предвиђа размену ученика и професора, као и 
културну и привредну размену и рад са медијима.  
 
Наставак сарадње Прве економске школе и трговачке школе “Фридрих Лист” уследиће на јесен 2012, 
када ће група немачких ученика и професора узвратити посету ученицима и професорима Прве 
економске школе у Београду.  
 
Сви који су део овог пројекта једва чекају јесен како би се још једном на делу и речима показала и 
осетила лепота свега што нас спаја, унапређује и надахњује за нове сусрете, идеје и мостове 
пријатељства. 
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Посета Немачкој је део пројекта „Партнерство н@ делу“,  чија је реализација и започела у Првој 
економској школи 2. децембра 2009. године, када је одржана конференција за медије на којој је био 
представљен тај нови програм за средње економске школе у Србији, када су се присутнима обратили: 

- Милибор Саковић, директор Прве економске школе 
- Богољуб Лазаревић, помоћник министра просвете 
- Волфрам Маас, амбасадор СР Немачке 
- Џенифер Браш, заменица шефа мисије амбасаде САД 
- Маја Бобић, генерални секретар Европског покрета у Србији. 
 

Том приликом су расписани конкурси за још двадесет економских школа које ће учествовати у пројекту, 
тако да је укупан број економских школа – учесница из Србије тридесет , као и број немачких школа. 
Организатор ове размене ученика је «Европски покрет».  
 
Ученици Прве економске школе који су боравили у Улму су: Катарина Зарић, Тијана Турнић, Лазар 
Лазаревић, Биљана Стојадиновић, Горан Дроњак, Ђина Ивановић, Милена Самарџија, Стефан Секулић, 
Митра Сурла, Наталија Живковић, Ивана Ковачевић, Никола Манојловић, Јулија Станојев и Марија 
Рестак.  
 
Ученици-домаћини изУлма били су: Селина Грајнер (која је примила два ученика), Алина Гехлих (два 
ученика), Ханес Мол, Ања Лидермајер, Патрик Шерер, Џенифер Сакс, Линда Екерт, Филип Шварц, 
Селина Винтер, Кристина Ренц, Силвија Лорман и Дебора Менш. 
 
Професори који су водили ученике Прве економске школу у ову лепу и незаборавну посету 
пријатељској школи у Улму су: Биљана Ћорић, Љиљана Марић и Виолета Милићевић.  
 

 
Виолета Милићевић, Биљана Ћорић и Љиљана Марић 
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Извештај о реализација пројекта по данима 
 
 
 

Први дан (недеља), 25. март 2012. 
 
Полазак из Београда у 16.00. 
 

Други дан (понедељак), 26. март 2012.  
 

Ученици Прве економске школе и њихови професори стигли су у школу «Фридрих Лист» 26. марта 
2012. године у 9.45.  
Директор школе, Сигмунд Грос, одржао је срдачан поздравни говор, након чега су ученици са својим 
домаћинима отишли у компаније у којима ученици-домаћини обављају праксу.  
Професорке су смештене у хотел «Muenster”, где им је резервисан смештај, а након тога су нас 
професори Анке Вецел и Матијас Неф провели кроз школу. 
Школу чине две зграде: у једној се одржавају часови за предмете за које нису потребни рачунари, а у 
другој, новијој, налазе се  кабинети са рачунарима.  
Потом су нас колеге одвеле до Минстера, катедрале чији је звоник највиши на свету, а након тога су нам 
показали и Рибарску четврт, стари део града, у коме се, између осталог, налази и «Лепа кућа» на чијем је 
зиду слика Београда, тј. ушћа Саве у Дунав (1717. године). 
 

Трећи дан (уторак), 27. март 2012. 
 

Ученици су са својим домаћинима били у компанијама у којима су ученици-домаћини на пракси, а 
професорке су обишле фирме «Гардена» и «Виланд» (у којој су биле и наше две ученице и ученица из 
пријатељске школе).  
То су веома успешне фирме које послују на неколико континената.  
„Гардена“ је део групе „Husquarnа“. Првенствено се бави производњом опреме за баште (најпознатији 
производи ове компаније су прскалице, косачице, маказе, итд, али «Гардена» производи и делове за 
авионе, моторе и слично, уколико има посебних поруџбина). 
Имале смо прилику да видимо и просторије намењене управљању фирмом, као и оне намењене 
логистици и самој производњи.  
Приликом посете „Гардени“ са нама  је био и директор школе „Фридрих Лист“, Сигмунд Грос, а о 
пословању предузећа говорила је гђа Шахер.   
Фирма „Wieland“, основана је давне 1820. године. Бави се производњом металних делова, а тренутно су 
њени најпродаванији производи  - цеви за подно грејање.  
O „Wilandu“ је говорио Ралф Плајер, а у посету нас је водио Маркус Пфајл, професор у школи „Фридрих 
Лист“. 

 
Четврти дан (среда), 28. март 2012. 

 
Ученици-домаћини и ученици-гости започели су у 8.00 рад на заједничком пројекту.  
У 10.00 смо сви отишли у Градску кућу на пријем код градоначелнице, гђе Мајер-Дел. Пријем је био 
врло срдачан.  
Гђа Мајер Дел  говорила је присутним гостима и домаћинима, између осталог, и о иницијативи која је 
кренула из Улма и чија је тежња да повеже све земље кроз које протиче Дунав (због чега је, између 
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осталог, посетила Србију и том приликом разговарала са нашим градоначелником), а потом нам је 
приказала презентацију о Улму, након чега нам је уручила поклон-књиге о свом граду.  
У име гостију присутнима се обратила и пренела изразе захвалности градоначелници и управи школе 
«Фридрих Лист» проф. Виолета Милићевић. 
Пријему је, осим директора школе “Фридрих Лист”, Сигфрида Гроса, његових професора који су 
носиоци пројекта “Партнерство на делу”, Маркуса Пфајла, Анке Вецел и Матијаса Нефа, присуствовао 
и потпредседник Светског савеза подунавских Шваба, Ханс Суприц.  
Након пријема су сви ученици и професори отишли на ручак у оближњи студентски ресторан ЈАМ 
(Југенд ам Минстер – Омладина у Минстеру), а потом су се вратили у школу, где су ученици наставили 
рад на заједничким пројектима. 
Заједничка вечера организована је у холу школе «Фридрих Лист». 
 

Пети дан (четвртак), 29. март 2012. 
 
Ученици и професори присуствовали су часу енглеског језика који је почео у 8.00. Након тога су неки 
ученици присуствовали двочасу енглескогјезика, а неки су били на економији, у зависности од тога шта 
су њихови домаћини имали по распореду.  
Заједнички ручак почео је у 11.30 у ЈАМ-у.  
У 14.00 пошли смо на излет у Блаубојрен, где извире једна од трију река које протичу кроз Улм, река 
Блау која се у Улму улива у Дунав. 
У Блаубојрену је реплика Човека-лава, који је пронађен недалеко од Блаубојрена, и представља посебну 
знаменитост ове области јер је сачињен од пластике за коју се тврди да је стара 30 000 година. 
Ту се такође налази и чувени манастир посвећен Јовану Крститељу, који смо такође обишли уз пратњу 
стручног водича.  
Након тога смо сви обишли језгро Улма и најзначајније атракције, као што су: Месарска кула или Криви 
торањ, Рибарска четврт, Крива кућа (која је ушла у Гинисову књигу рекорда), «Лепа кућа», Градска 
кућа, Спомен-обележје Албрехту Лудвигу Берблингеру, легендарном „улмском кројачу“, а на многим 
местима смо видели и статуе врапца, који је заштитни знак Улма. 
 

Шести дан  (петак), 30. март 2012. 
 

У школу смо дошли у 8.30.  
Након доручка, у 9.00 почела је презентација ученичких пројеката.  
Свака група се састојала од четири члана: два домаћина и два госта. Ученици су направили пауер поинт 
презентације или презентације на фолији, приказане помоћу графоскопа.  
Упоређивали су школске системе наше две земље, народне  обичаје, храну, начин на који троше 
слободно време, итд. Сви ученици образлагали су своје презентације на енглеском језику.  
За време великог одмора професор Виолета Милићевић обратила се у име Прве економске школе 
професорима у зборници како би им пренела утиске гостију након пет дана проведених у Улму и како 
би изразила одушевљење и захвалност директору и колегама које су се побринуле да представе своју 
школу, свој град и своју земљу на најлепши могући начин.  
По завршетку презентација, сви смо кренули ка центру града, где нас је чекао стручни водич и провео 
нас кроз Минстер, говорећи о историјату катедрале и о њеним карактеристикама.  
Након тога вратили смо се у школу, поздравили се са својим новостеченим пријатељима. 
У подне смо кренули ка Београду, радујући се новом сусрету који ће уследити на јесен. 
Нестрпљиво чекамо тај сусрет како бисмо својим домаћинима из Улма,  који су нас примили у своје 
домове, на своја радна места, у свој град и срца онако како се примају само прави пријатељи, како бисмо 
и ми њима показали лепоте свог вољеног града и своје школе и како бисмо наставили да градимо 
мостове пријатељства. 
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Седми дан  (субота), 31. март 2012. 

 
Долазак у Београд у 6.15. 
 
 
Београд        Професори Прве економске школе, 
04. април 2012.  
         ______________________________ 

Виолета Милићевић,  
 
______________________________ 
Биљана Ћорић 
 
______________________________ 
Љиљана Марић 
 

 6


