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У периоду који је пред Вама, очекује Вас
доношење одлуке о даљем школовању.
За ову годину планиран је упис једног одељења
текстилне струке на III степену:
Модни кројач, III степен -30 ученика,
Модни кројач израђује шaблоне, кроји и шије одећу
према својим идејама (креацијама).
На основу потреба тржишта рада, Кластер
текстилаца Пријепоља и компанија Трендтеx,
иницирали су увођење дуалног образовањашколе за стицања занимања уз практичан радкомбинација теорије и праксе.

Надамо се да смо вам скренули пажњу на занимања
која ове године уписује Техничка школа, и да
ћемо се видети ускоро у акцији школа отворених
врата о чијем термину ћете бити обавештени
путем медија или ваше школе као и преко сајта
www.tsprijepolje.edu.rs и фејсбук профила школе.
Ако посетите нашу школу моћи ћете да
разговарате са професорима који ће одговарати
на ваша питања и дати све потребне информације
и исцрпно вас упознати о свим детаљима.

Важан подстрек ученицима биће то што за
практичан рад у компанијама добијају, осим
знања и ученички динар, бесплатан превоз, након
школовања, сигурно запослење, могућност даљег
школовања и стручног усавршавања.
Школске радионице и специјализоване учионице
су опремљене за индивидуалан рад ученика
на најсавременијим машинама и апаратима.
Завршетком школске године организујемо модне
ревије са моделима које ученици сами креирају
и израђују. Зидови наших кабинета су украшени
ученичким радовима, тако да свако може да види
њихову креативност.
Школа је учесник Републичког такмичења
средњих текстилних школа, где су наши ученици
освајали прва и друга места.
Зависно од заинтересованости за овим смером,
Министарство просвете је дало могућност уписа
и другог одељења модног кројача.
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Техничка школа Пријепоље

и ове
године, традиционално, врши упис ученика
на понуђене смерове и занимања. Будући
средњошколци се могу определити за један од три
одсека и одговарајуће смерове.
И поред свих проблема у којима се последњих
година нашла просвета, трудимо се да и даље
одржимо квалитетан ниво наставе за наше
ученике. У томе успевамо, пре свега захваљујући
стручном наставном кадру и жељи да у стицању
нових знања, вештина и квалитетом наставе
наши ученици и ми будемо у току са најновијим
светским достигнућима.
Као последица експанзије нових технологија
и знања и њихове примене у сваком сегменту
људског живота и рада, трудимо се да стално
унапређујемо наставне програме, свесни
чињенице да практични део наставе представља
основу знања и квалитета наших ученика.
Пратећи потребе тржишта рада, план и програм
наше школе је конципиран тако да ученици
по завршетку школе имају могућност даљег
наставка школовања, или да се одмах укључе у
рад предузећа или сопствених фирми.
Школа је добро опремљена најсавременијим
наставним средствима, рачунарима и интернетом.
Дворишни простор и ходници су покривени са
WI FI отвореном конекциом.

Одсек Електротехника

Одсек Машинство
У
току
четворогодишњег
школовања,
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
КОНСТРУИСАЊЕ стиче потребна знања за:

Упознавање са најсавременијим рачунарским
платформама, оперативним системима, Windows
и Android апликацијама, графичким програмима
(Adobe photoshop, Flash). Програмирање
у C, C++, JAVA, израда базе података, у
мултимедијски опремљеним учионицама само су
део програма који се нуди ученицима на смеру:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

Израда и пројектовање електричних инсталација
уз помоћ ELEKTRO CAD програма, осветљење
спортских терена, тргова, стамбених и пословних
просторија компјутерским апликациама RELUX,
DIALUX се уче на смеру:
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАТЕР
Монтажа, одржавање и оправка електричних
уређаја за грејање, хладјење и климатизацију,
уз уважавање
тренда
Обновљивих
извора
електричне енергије, изводе се у
потпуно опремљеном кабинету на смеру:
ЕЛКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И
РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
*За ову годину планиран је упис следећих
одељења:
Електротехничар раунара (30 ученика) IV степен
Електромеханичар за термо и расхладне уређаје
(15ученика) III степен
Електроинсталатер (15 ученика) III степен

•

пројектовање машинских делова и склопова

•

израду мултифункционалних 3Д модела

•

коришћење CAD/CAM софтвера

•

коришћење стандарда и стручне литературе

Настава је усмерена ка основним предметима
машинске струке, а софтвер се користи као
савремено средство техничког изражавања и
комуникације. Настава се изводи у савременим
рачунарским
кабинетима,
уз
употребу
мултимедијалних наставних средстава и
савремених софтверских CAD/CAM програмских
алата, AUTO CAD, SOLID WORKS, SOLID CAM.
Након завршеног школовања ученицима се
пружа могућност:
•

запослења (програмерски биро, аутомобилска
индустрија, конструкциони биро, фабрика
алата, процесна техника),

•

даљег образовања - факултет (машински,
електротехнички,
информатички,
индустријски дизајн...)

*За ову годину планиран је упис следећих
одељења:
Машински
техничар
за
компјутерско
конструисање (30 ученика) IV Степен

