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O projektu
Projekt je osmišljen za učenike dobi od 13-18 godina i njihove nastavnike. Svrha projekta je
razvijanje odgovornog stava prema okolišu kroz praktični rad u vježbeničkim tvrtkama. Time
sudionici stječu znanja i vještine iz poduzetništva, uče o rizicima i odgovornosti. Projekt traje dvije
godine, od 2016. do 2018.
Ciljevi
- Poboljšati sposobnosti učenika i nastavnika u razvoju poslovnih ideja koje doprinose očuvanju
okoliša
- Uključiti učenike iz partnerskih škola u zajedničke aktivnosti u kojima istražuju teme iz ekologije i
zaštite okoliša
- Uključiti učenike u timski rad sa članovima iz različitih zemalja
- Koristiti nove tehnologije i aktivno sudjelovati u razmjeni primjera dobre prakse
- Poboljšati komunikacijske vještine i poznavanje stranih jezika
Koordinator
Rumunjska: Liceul Teoretic de Informatica ˝Grigore Moisil˝
-profesorica Popa Lacramioara
Partneri
Hrvatska: Elektrostrojarska škola Varaždin, profesorica Kuča Ivana
Grčka: 1er EPAL Thessalonikis, profesorica Tzinou Ioanna
Velika Britanija: Stockton 6th Form College, profesorice Crawford Sophie i Jackson Alexis
Italija: IIS ˝Francesco Redi˝, profesor Nicotra Michelangelo
Turska: Beysehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, profesor Metin Ali

Koncept vježbeničkih tvrtki
Vježbenička tvrtka je metoda poučavanja koja omogućava učenicima stjecanje vještina koje će im
biti potrebne kao budućem zaposleniku ili poduzetniku.
Vježbenička tvrtka simulira aktivnosti u poduzeću tako da učenici preuzimaju različite uloge:
direktora tvrtke, računovođe, upravitelja ljudskih resursa, voditelja marketinga, djelatnika službe za
korisnike i slično. Svaka vježbenička tvrtka organizirana je po odjelima. Svrha vježbeničke tvrtke je
što bolje pripremiti učenike na izazove koji ih čekaju na tržištu rada.

Vježbeničke tvrtke iz Rumunjske
Ecobox i Velo courier su vježbeničke tvrtke koje će pomoći učenicima razviti poduzetničke vještine
povezane sa ekologijom. Obje tvrtke žele promovirati zdraviji način života: prehranu koja se sastoji
od svježih namirnica koje nisu genetički modificirane, svakodnevnu tjelesnu aktivnost i smanjenje
onečišćenja okoliša.
Tvrtka Ecobox bavi se proizvodnjom povrća, sjemena i priručnika za vrtlarenje koji se mogu nabaviti
pojedinačno ili sve zajedno u kompletu. Povrće i sjeme su domaćeg porijekla (uzgojeni lokalno da
se smanje troškovi skladištenja i transporta) i nisu genetički modificirani.

Tvrtka Velo courier nastoji promijeniti način transporta u gradovima. Ljudi danas često koriste
dostavne službe, a pri tome dodatno povećavaju potrošnju fosilnih goriva i količinu štetnih plinova
koji odlaze u atmosferu. Zato ova tvrtka ima u ponudi dostavu električnim biciklima, električnim
skuterima ili električnim automobilima koji nemaju štetan utjecaj na okoliš.

Vježbeničke tvrtke iz Grčke
Vježbeničke tvrtke Meli i Receco nastoje potaknuti učenike na istraživanje ˝zelenih˝ ideja korisnih u
svakodnevnom životu, kao i raspoloživost dostupnih materijala ili sirovina za recikliranje.
Tvrtka Meli u školskim laboratorijima proizvodi kozmetičke proizvode od potpuno prirodnih sastojaka
koje pakiraju u male bočice od recikliranog materijala pa ih zato nazivaju ˝džepne˝ kreme.

Tvrtka Receco prepoznala je poslovnu priliku u recikliranju plastičnih boca. Učenici su primijetili da
većina njihovih sugrađana kupuje vodu za piće u plastičnim bocama. Umjesto da prazne boce
završe kao otpad, oni su ih odlučili upotrijebiti za proizvodnju plastičnih metli. Njihova proizvodnja je
jeftina, jednostavna i nakon upotrebe ih se opet može reciklirati.

Vježbeničke tvrtke iz Turske
Eco Sancak Plastic i Eco 3D Filament su vježbeničke tvrtke kojima je cilj zaštita okoliša i ljudi od
onečišćenja. To namjeravaju postići recikliranjem, štedljivom upotrebom vode i proizvodnjom
spremnika koji su biorazgradivi.
Tvrtka Eco Sancak Plastic proizvodi sustave za navodnjavanje. Glavna sirovina je reciklirana
plastika. Na taj način tvrtka doprinosi smanjenju količine otpadne plastike u okolišu i omogućava
jeftinije sustave navodnjavanja za uzgoj poljoprivrednih kultura.

Tvrtka Eco 3D Filament namjerava koristiti 3D printer za proizvodnju spremnika za razne primjene
koji su nakon upotrebe biorazgradivi. Ideja se temelji na činjenici da 3D printer kao polazni materijal
može koristiti prirodni polimer koji se dobiva od kukuruznog škroba. Takvi proizvodi ne sadrže
opasne niti kancerogene kemikalije i mogu se nakon korištenja razgraditi u prirodi.

Vježbeničke tvrtke iz Hrvatske
Vježbeničke tvrtke Mecsol i Solmakt nastale su na temelju ideje učenika da će iskoristiti svoje
vještine koje su stekli u strukovnom obrazovanju i osmisliti tvrtke u kakvima bi u budućnosti htjeli
raditi. Područje njihovog obrazovanja je elektrotehnika, programiranje i mehatronika. Učenici su
prepoznali da će se u budućnosti sve više uređaja koje svakodnevno koristimo temeljiti na
obnovljivim izvorima energije, materijalima koji nisu opasni za okoliš, a tvrtke bi trebale više brinuti
o lokalnoj zajednici i zaštiti okoliša.
Tvrtka Mecsol planira proizvoditi solarne panele spremne za ugradnju u uređaje koje svakodnevno
koristimo. Na taj način bi uobičajene uređaje koji trebaju električnu struju ili baterije mogli zamijeniti
boljom verzijom uređaja koji se pune Sunčevom energijom. Prvi proizvod kojega planiraju proizvesti
bio bi solarni punjač za baterije ili mobitele, budući da su učenici prepoznali među svojim vršnjacima
kako su mobiteli danas najviše korišteni uređaji.

Tvrtka Solmakt ima cilj povećati upotrebu obnovljivih izvora energije u lokalnoj zajednici. Njihova
ideja je proizvoditi ˝solarna drva˝ koja imaju višestruku primjenu: tijekom dana drvo generira
električnu struju preko foto naponskih ćelija, a tijekom noći osvjetljava prostor na kojem se nalazi.
Na taj način može zamijeniti uobičajenu uličnu rasvjetu. Osim toga drvo može sadržavati senzore
za mjerenje temperature, tlaka i ostalih vremenskih uvjeta, može sadržavati priključke za punjenje
elektroničkih uređaja ili imati još neku dodatnu funkciju ovisno o mjestu na kojem će se nalaziti. Za
svako postavljeno solarno drvo tvrtka planira posaditi i pravo drvo i tako održavati zeleni gradski
okoliš.

Vježbeničke tvrtke iz Italije
EcoPlantUp je vježbenička tvrtka koja pomaže učenicima razviti poduzetničke vještine i primijeniti
znanja iz ekologije. Cilj njihove tvrtke je proizvodnja biljaka koje imaju sposobnost pročistiti
površinske vode, i time smanjiti onečišćenje okoliša na prirodan način. Tvrtka će proizvoditi sjeme
biljaka koje se vrlo brzo mogu razviti u vodama stajaćicama i tekućicama i služe kao prirodni
pročistači štetnih tvari iz vode pretvarajući toksične tvari u organsku masu koja nije štetna za okoliš.
Takav proces se naziva fitodepuracija. Tvrtka planira proizvoditi specijalne pakete takvih biljaka koji
se mogu poslati na bilo koje mjesto na svijetu gdje je potrebno provesti fitodepuraciju.

Vježbeničke tvrtke iz Velike Britanije
Eco with iPads omogućuje učenicima primjenu njihovih vještina za planiranje poslovanja tvrtke.
Interes učenika je na primjeni računala pa su zato odlučili iPad upotrijebiti kao glavni alat i kroz svoje
video materijale promovirati ekološko poduzetništvo. Tvrtka planira svojim korisnicima ponuditi
gotov proizvod (promotivni video za tvrtku ili proizvod) ili tečaj na kojem će njihovi korisnici naučiti
koristiti iPad kako bi mogli sami izrađivati materijale za marketing svoje tvrtke.

Svaka vježbenička tvrtka imala je sličnu strukturu odjela i zaposlenika. Evo primjera glavnih odjela i
nekih njihovih zadaća koje su učenici prepoznali:
1. Uprava
-definira opis posla za zaposlenike
-osigurava provođenje poslovanja u skladu s važećim propisima
-donosi odluke bitne za ostvarivanje ciljeva
-definira i osigurava provođenje unutarnjih propisa tvrtke na svim razinama u tvrtki

2. Računovodstvo
-vodi evidenciju inventara, blagajne, prihoda, troškova
-priprema financijska izvješća i analize
-svakodnevno izdavanje računa, potvrda, predračuna
-svakodnevna provjera bankovnog salda
-sudjeluje u rješavanju kriznih situacija koje utječu na poslovanje tvrtke
3. Marketing
-istražuje domaće i strano tržište
-komunicira s kupcima i predstavlja im proizvod, prikuplja povratne informacije od kupaca
-prepoznaje koje su potrebe kupaca
-planira na koji način povećati ili ubrzati prodaju
4. Prodaja i rad s potrošačima
-komunicira s kupcima oko ponuda, narudžbi, vremena isporuke i dostave proizvoda
-rješava probleme koji mogu nastati oko kupnje ili upotrebe proizvoda
-odgovara na pitanja i zahtjeve kupaca
-provjerava postojeće kupce jesu li zadovoljni uslugom i proizvodom, te kako poboljšati uslugu ili
proizvod
-stalno učenje o komunikaciji i uspješnoj suradnji sa kupcima
5. Proizvodnja -ovisno o vrsti tvrtke može uključivati:
-manji ili veći broj zaposlenika koji trebaju biti specijalizirani za određeni zadatak
-upotrebu strojeva, robota i računala koji automatiziraju proizvodni proces pa u tom slučaju jedna
osoba može upravljati procesom
-edukacije zaposlenika kako bi posao obavljali preciznije, sa što manje grešaka i ozljeda
-planiranje nabave sirovina za proizvodnju, praćenje potrošnje sirovina i određivanje rokova u
kojima je moguće isporučiti određeni proizvod
6. Održavanje
-omogućuje pravovremenu kontrolu, zamjenu dijelova i čišćenje svih uređaja, strojeva, vozila ili
druge opreme koja se koristi
-omogućuje kontrolu i čišćenje prostorija u kojima se nalazi tvrtka
-doprinosi sigurnosti i zdravlju zaposlenika redovitim obavljanjem zadataka

Za više detalja o projektu, aktivnostima i vježbeničkim tvrtkama posjetite web stranice projekta:
http://liis.ro/~ecotraining/

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne
može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

