






5. октобaр 1939. год, са укупно 47 ученика.. 

74 године променила се школска зграда, број ученика растао је из 
године у годину, као и број образовних профила. 

У 2009/10. школској години школа значајно улази у Програм реформе 
средњег стручног образовања. 

У марту 2011. почела изградња затвореног школског базена.  

У мају 2012. школа постаје један од центара за континуирано 
образовање одраслих.  

За посебан допринос развоју образовања и васпитања школа је 2011. 
године добила Светосавску награду. 





I подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 
 
• МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР (IV) 
• МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ (IV) 
• АУТОМЕХАНИЧАР (III)  
• ИНСТАЛАТЕР (III) 
 





II подручје рада: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

•ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА (IV) 
•ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ (IV) 
•AДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА (IV) 
•ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР (III) 
•ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РАСХЛАДНЕ И ТЕРМИЧКЕ УРЕЂАЈЕ (III) 
 





III подручје рада: ГРАЂЕВИНАРСТВО 
 
 
•ГРАЂЕВИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ (IV) 
•РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ (III) 
•ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА (III) 
 





IV подручје рада: САОБРАЋАЈ 
 
 
•ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (IV) 
•ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (IV) 
•ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (III) 
 





V подручје рада: ХЕМИЈА , НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО 
 
•ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ (IV) 



УЧЕШЋЕ у МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА 

Наука и култура младима 

Отворени спортски терен 

Пријатељство са Ваљевом 

Образовање ученика из Србије за потрењбе фабрике Горење 

Међународни камп на језеру Багер у Инголштату 

Програм реформе средњег стручног образовања 

Техно еко 

Корак даље  

Корак до нових знања 

Нови корак до модерних техничких знања 

Модернизација система средњег стручног образовања 

EKO БАЗЕН 



2008. 
 

- Школски центар Велење - Позив на 56. јавни конкурс за 

суфинансирање пилот пројекта за образовање страних грађана из земаља 
Западног Балкана у средњим техничким и стручним образовним 

програмима средњих школа у Републици Словенији  



2009. година,фебруар, 

16 ученика трећег разреда и 1 професор бораве у Словенији (Велење) 2 месеца. 
 

Ученици похађају:  
- интезивни курс словеначког језика  
- часове лабораторијских вежби  
- и практичне наставе 
 
-учествују у изради пројеката 
-упознају културно - историјске знаменитости 
-користе пројекат е-наставе 

Идеја се развија у пројекат „Образовање ђака из Србије за потребе 

предузећа Горење, господињиски апарати, д.д“. 







2009/2010. 
Група ученика која је претходно боравила у Словенији сада се поново враћа у 

Велење, праћена другом групом професора, овога пута на по 2 месеца у току трајања 
оба полугодишта. 

 
 

Изради завршног дела практичног рада и матурантском плесу присуствују: 
- родитељи ученика 

- група од тридесетак професора 



2010/2011. 
- Запошљавање првих дипломаца у фабрици „Горење“ 

 

2011/2012. 
Пројекат „Образовање ученика Западног Балкана у Словенији“ 

-12 ученика наставља школовање у Велењу - читаву годину – самостално 
 

- Протокол о сарадњи и унапређивању односа и међусобних посета ученика и 
наставника 
протокол 



2012/2013. 
- Исти ученици настављају школовање и матурирају у Словенији 

- 9 нових ученика (III разред) улази у пројекат 
 

- Заједнички пројекат „Нови корак до модерних техничких знања“: 
- Пренос добре праксе 

- Постављање лабораторије са технологијом учења 
- Имплементација семинара на свим нивоима 

- Студијске посете 

- Електролабораторија -заједничко опремање демонстрационих столова  
- донација  





Почетак сарадње  
- Турска 
- друге школе из региона 
 

 
- Међународно такмичење у области машинства „Балкан Јуниор“  
Пласман: 
- I место (екипно) 
- Стефан Пантелић - 100 поена (тест знања) 
 

 





2013/2014. 
Продужетак континуитета: 

-9 ученика IV разреда 
наставља школовање 
-6 ученика III разреда 

 
 

-„Балкан Јуниор“ – такмичење (област електротехнике) 
Велење 

 
 

Гранање сарадње: 
-Србија-Словенија-Турска 

-Србија-БиХ 
-Црна Гора – Македонија - Турска 

-Придруживање осталих земаља Западног Балкана 



Утисци: 
 

Добит ученика: 
 

- Садржај и начини рада у школи 
- Навике, обичаји, култура њихових вршњака 

- Отвореност за истраживање 
- Мобилност 

- Пријатељство, дружење, сарадња у будућности 
- Мотивација осталих ученика 

- Тимски рад 
- Стицање сигурности, самопоуздања... 

- Сигурније запошљавање… 
 



 

-Добит школе: 
 

- Повезивање наставничког кадра 
- Развој нових наставних метода 

- Опремљаност новим наставним средствима 
- Иновације 

- Умрежавање и придруживање 
- Квалитетнији свакодневни школски живот 

- Препознатљива и интересантна за  
будуће средњошколце 

- родитеље 
- локалну заједницу 



Трајање 
-већ 5 година, 

-нови садржаји, 
-Отвореност пројекта за даљи развој (наставак школовања) 

 – мотивација државе..  




