05.06.2014.
Школска библиотека ТШ "Михајло Пупин" из Инђије, почетком јуна 2014. године, постала је
богатија за наслове из Издавачког предузећа "PAIDEIA" у склопу акције Клуба читалаца.
На списку овог поклон пакета налазе се...

19. и 20. 05.2014
"Желимо да се захвалимо ученицима наше Школе на сарадњи, приликом прикупљања
новца за људе угрожене у поплавама. Током два дана, 19. и 20. маја 2014. године, успели
смо да прикупимо нешто више од 27000 динара, што је употребљено за куповину
потребих ствари, као сто су средства за личну хигијену, пелене, храна, ... Још једном
захваљујемо свима који су учествовали на било који начин у нашој акцији!!!" - Марија
Брајних (С31), председница Ученичког парламента ТШ "Михајло Пупин" из Инђије
Инђијске средње школе у акцији прикупљања помоћи (www.indjija.net)

Ученички парламент
инђијске Техничке школе
придружује се хуманитарној
акцији помоћи становништву
угроженом поплавама,
прикупљањем новца за
набавку хигијенских
средстава, прехрамбених
намирница и воде за пиће.
Акција почиње данас и
трајаће цео дан на
импровизованом штанду у
холу Техничке школе.
Ученички парламент
инђијске Гимназије, такође је
данас отпочео акцију
прикупљања хране, пре свега
за децу, затим средстава за хигијену, постељине, ћебади...
13.05.2014.
Погледајте прилог Радио телевизије Инђија о предавању о превенцији и последицама, које
наркоманија, као болест, не само појединца, већ пре свега породице, а потом и читавог
друштва, изазива и оставља за собом.
Одржано у сали за конференције Дома здравља у Инђији 13. маја 2014. године у организацији
инђијске Техничке школе.

03.05.2014.
03. maj 2014. | 22:55 | Izvor: RTV
Srednjoškolci na praksi u Grundfosu
Ono što se često zamera našem
obrazovnom sistemu jeste to što nije u
većoj meri povezan sa tržištem rada.
Upravo iz tog razloga za pohvalu je
primer iz Inđije, gde učenici Srednje
tehničke škole "Mihajlo Pupin"
pohađaju stručnu praksu u danskoj
kompaniji Grundfos.Do ove saradnje
došlo je u okviru pilot projekta koji
sprovodi pomenuta inđijska srednja
škola.
Cilj projekta jeste da učenici steknu što bolju praksu u kompanijama u kojima će možda jednog
dana naći zaposlenje.
Pored kompanije IGB Autotive, i danski Grundfos prepoznat je kao dobar partner Srednjoj
tehničkoj školi "Mihajlo Pupin" iz Inđije.
Zahvaljujući toj saradnji, četiri učenika pomenute škole dobila su priliku da se stručno usavršavaju
u pogonu danskog investitora, koji se nalazi u inđijskoj severoistočnoj radnoj zoni.
Učenici će u naredna dva meseca u prostorijama kompanije moći da se upoznaju sa tehnološkim
procesima, korporativnom kulturom i, uopšte, načinom funkcionisanja jedne od najuspešnijih
kompanija u Inđiji.
Predstavnici Grundfosa još jednom su napomenuli da ta kompanija želi da bude uzor ostalima sa
ovog prostora kada je u pitanju realizacija strateški važnih društvenih projekata, koji u svakom
smislu mogu da doprinesu boljem kvalitetu života.
Predstavnici škole i danske kompanije mogli bi da nastave saradnju i na drugim projektima koje
planira škola, istaknuto je prilikom obilaska pogona kompanije Grundfos, a kao znak zahvalnosti i
dobre saradnje tehničkoj školi na poklon biće uručen računar.
14.04.2014.
Од 11 до 13. априла, у Врању је одржано 21. Републичко такмичење
саобраћајних школа. Техничка школа "Михајло Пупин" је имала
представнике у категорији техничара друмског саобраћаја и екипно је
заузела 12. место. У овој категорији учествовала је 21 школа.
Пјевац Бранимир се пласирао на 14., а Лалић Данијела на 26. место, од
укупно 44 такмичара у појединачној категорији.

13.04.2014.
Данас је одржано окружно такмичење из историје за ученике средњих школа! Ученик
Даријан Мићић из одељења Е12, је освојио треће место и пласирао се на републичко
такмичење!
Све честитке Даријану, али и Соколовић Живку који је данас такође био међу такмичарима у
Руми!

13.04.2014.
У финалу првог Државног такмичења из програмирања одржаног 13. априла 2014. године у
организацији Заједнице електротехничких школа Србије, ученици Милош Павичић и Игор
Малешевић из одељења Е22, пласирали су се међу десет најбољих. У финалу су учествовали
Милан Шаш и Дарко Ћулум.
12.04.2014.
Техничка школа је освојила четврто место на 9. Државном такмичењу електромеханичара за
термичке и расхладне уређаје, које је 12. априла 2014. године одржано у Техничкој школи "15.
мај" у Прокупљу.
22.03.2014.
Одржано је финале шестог информатичког такмичења за ученике средњих школа "RAF
Challenge 2014", које организују Друштво математичара Србије и Рачунарски факултет из
Београда. Ученици су се такмичили у две категорије, а пристигло је преко 130 радова. У
првој категорији је задатак био направити презентацију на тему "Роботи будућности", и
друга, где су ученици на слободну тему могли да направе игрицу или "Flash" анимацију. На
финале такмичења позвано је 30 средњошколаца из Србије, а ученици су данас освојили
вредне
награде.
Наш представник је био Ђорђе Комазец, ученик треће године смера електротехничар
рачунара, који се пласирао у финале у категорији игара и "flash" анимација, а наша школа је
награђена комплетом компјутерске литературе, као једна од школа које су мотивисале
ученике на учешће у такмичењу.
20.03.2014.
Рачунарски факултет у Београду-такмичење у програмирању
Техничка школа "Михајло Пупин" из Инђије, једна је од награђених школа, а Ђорђе Комазец,
ученик треће године смера електротехничар рачунара, пласирао се у финале такмичења "RAF
Challenge" 2014., које ће се одржати у суботу 22. марта 2014. године на Рачунарском
факултету у Београду с почетком у 11 часова. Ментор је Весна Поповић, професорица
програмирања.
ТШ "Михајло Пупин" на такмичењу РАФ Челинџ 2014 (indjija.net)
Техничка школа "Михајло Пупин" из Инђије једна је од награђених школа, а Ђорђе Комазец,
ученик треће године смера електротехничар рачунара, пласирао се у финале такмичења РАФ
Челинџ 2014.
Финале такмичења РАФ Челинџ 2014 одржаће се у суботу 22. марта 2014.године на
Рачунарском факултету у Београду са почетком у 11 часова. Такмичаре подсећамо да на
финалу представити комисији свој рад, у трајању од 15 минута. Након представљања радова
комисија ће у року од 2 сата представити добитнике награда.
Свечана додела награда одржаће се истог дана у просторијама Рачунарског факултета.
Ово је шесто информатичко такмичење које организују Рачунарски факултет и Друштво
математичара Србије.
Списак финалиста
Награђене школе

13.03.2014.
Протокол о сарадњи компаније ИГБ Аутомотиве и ТШ „Михајло Пупин“ (indjija.net)
Компанија ИГБ Аутомотиве и
Техничка
школа
„Михајло
Пупин“ потписали су Протокол
о сарадњи за организовање и
извођење практичне наставе
ученика
Техничке
школе
„Михајло Пупин“ у компанији
ИГБ Аутомотиве у току априла
и маја школске 2013/2014.
године.
Директор Техничке школе,
Никола Спасић, истакао је
значај подршке компаније ИГБ
даљем развоју, едукацији и
додатном
усавршавању
теоретског знања ученика
-Потпуно свесни одговорности и значаја квалитетног образовања као основе привредног,
културног и сваког другог развоја друштва, наша школа преузима активну улогу у циљу
ефикасног укључивања младих у производне процесе. Наша мисија је остваривање сарадње
са значајним привредним субјектима, како би својим ученицима пружили функционално
знање кроз разне облике практичне наставе. Тиме их оспособљавамо да се непосредно по
завршетку школовања запосле и тиме остваре своју егзистенцију.
У складу са принципима друштвено одговорног пословања и добре пословне праксе
компанија ИГБ наставља са реализацијом стратешки важних друштвених пројеката. Након
потписивања Протокола о сарадњи са Центром за социјални рад, подршке пројекту „СТОП
НАСИЉУ“ и организацији превентивних семинара и тренинга, компанија велику пажњу
показује и за развој квалитетних кадрова који би сопственим радом допринели како
компанији, тако и развоју локалне средине.
-Компанија ИГБ наставља са активностима у складу са принципима добре пословне праксе,
друштвено одговорног пословања и бриге о средини у којој послује. Посебну пажњу поклања
развоју и усавршавању квалитетног кадра који би сопственим знањем и радом могао пружити
бенефит како компанији, тако и локалној средини. У временима кризе идентитета и пада
животног стандарда, веома је важно младим људима пружити шансу да сопственим радом
стекну самопоуздање, знање и добре пословне навике које ће им пружити основ за
квалитетнији и бољи живот. Будући да је систем образовања недовољно прилагођен
потребама послодаваца, одлучили смо да у складу са својим могућностима урадимо нешто
другачије. Пионирски у средини у којој послујемо, у договору са Техничком школом
обезбедили смо услове за обављање практичне наставе и могућност стицања нових сазнања и
вештина онима који то заслужују– истакао је Небојша Драгичевић, генерални менаџер
компаније ИГБ Аутомотиве.

