
 

O Пројекту... 

 

Иновативна практична настава у 

пољопривреди има за циљ повећање 

квалитета практичне обуке у 

Пољопривредној школи „Шуматовац“ 

што је од посебног значаја и за развој 

пољопривреде у Србији. 

Кроз  развој квалитетног 

практичног образовања и међународне 

сарадње средње стручно образовање у 

Србији ће : 

- Ажурирати планове и програме 

за практичну наставу према потребама 

послодаваца и пољопривредних 

произвођача према захтевима 

европског тржишта рада. 

Стечена искуства у очувању 

агроеколошке заштите у области 

органског узгоја, органске 

производње,  потражње за еколошки 

прихватљивим производима и ширење 

сеоског туризма утицаће на квалитет 

пројекта. 

Упознавањем традиције, 

културе, обичаја и језика уочиће се 

разлике и препознати сличности 

суседских земаља 

  

  
 
 

 
Пољопривредна школа 

„Шуматовац“ 
18220 Алексинац 

Улица: Тихомира Ђорђевића бб 
Србија 

 
www.sumatovac.edu.rs 

polskol@medianis.net  

 +38118800792; +38118800792  
             

Партнерска организација 

 
„ИВЕМ ЛАЙФ“ ЕООД 

2800 Сандански 

жк. Спартак бл. 36 

Бугарска 

www.ivemlife.com 
ivemlife2014@gmail.com 
     +359 888 324 953 
 

Овај документ је урађен уз финансијску 
подршку Европске Уније. Садржај овог 
документа је искључива одговорност 
Пољопривредне школе „Шуматовац“  и ни под 
каквим условима се не може сматрати ставом 
Европске Уније. 

 

        
 
 
 
 

Еразмус + пројекат мобилност за 

област „стручно образовање и обуке“ 

(KA102) 
 
 

ИНОВАТИВНА 
ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

У ПОЉОПРИВРЕДИ 
 

2019-1-RS01-KA102-000739 
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Циљна група 
 

У мобилности учествује 17 

ученика од 2-4 разреда образовних 

профила: ветеринарски техничар, 

пољопривредни техничар и руковалац 

механичар пољопривредне технике уз 

пратњу 2 наставника практичне 

наставе из области пољопривреде и 

ветерине. 

 

Одабрани ученици и наставници 

у школи ће се упознати са традицијом, 

културом, обичајима, бугарским 

језиком и његова сличност са српским. 

Припремне радње врше 2 наставника 

бугарске националности који раде у 

школи.  

 

Током мобилности, ученици ће 

бити ангажовани 6 сати сваки дан  3 + 

3 сата. За викенд је планиран културни 

програм. 
 
 

 
 

  
 
 

Трајање мобилности 
 

Почетак: 03. 11. 2019. 
 

 
 

 
Учесници мобилности: 

 

17 ученика Пољопривредне школе 

„Шуматовац“ 

 

2 наставника пратиоца 

 

 

 

Завршетак: 16.11. 2019. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Очекивани резултати 
 

Корисници ће унапредити: 

- Традиционалну праксу у сточарству; 

- Употребу савремених техника 

исхране, муже и збрињавања 

животиња; 

- Процењивање, стандардизовање, 

набављање и коришћење животиња и 

производе; 

- Побољшање квалитета услуга; 

- организовање периодичних догађаја; 

- Усклађивање правила и законе за 

заштиту животиња и добробит; 

- Коришћење лекова за лечење 

различитих болести; 

- Узгој; 

- Систем за идентификацију и 

регистрацију животиња; 

- Систем за лабораторијску контролу; 

- Контролу сигурности сточне хране на 

фарми; 

 

Корисници ће стећи знање: 

- О организацији и управљању 

сточарском фармом 

- О Примени принципа заштите 

животне средине (постројења за 

пречишћавање, сакупљање и 

коришћење животињског отпада) 

- О Коришћењу софтвера за управљање 

фармом и ИТ апликације 


