13.06.2017.

Преузмите издање нашег школског часописа за 2016/2017. годину.

10.06.2017.

Погледајте видео прилог о пројекту који је реализовао ученик Петар Цанић и упознајте се са
предметима из области електронике и дигиталне електронике, које предаје професор Слободан
Вуковљак, ментор при реализацији пројекта "Плазма звучник".

07.06.2017.

Чланак објављен у "Сремским новинама", 7. јуна 2017. године о новим смеровима у Техничкој школи.
(кликните на слику да преузмете чланак)

Чланак објављен у "Сремским новинама" о успесима ученика Техничке школе на такмичењима.
(кликните на слику да преузмете чланак)

16.05.2017.

Посета фирми "Vega IT Sourcing"

Професор електро групе предмета Владимир Ковачевић је у пратњи двоје колега Александре Тарабић и
Слободана Вуковљака, одвео трећу и четврту годину електротехничара рачунара наше школе у седиште
фирме "Vega IT Sourcing" у Новом Саду. Изузетно смо захвални менаџерки друштвених медија ове
компаније, Маји Поповић Бозић на пријему, као и Јовици Турчиновићу, некада нашем ученику и после
професору, а данас ИТ инжењеру ове компаније. Јовица је одговарао на питања заинтересованих
ученика, трудећи се да што више дочара један радни дан ИТ инжењера у овој компанији. Овим је
настављена добра сарадња наше школе и фирме "Vega IT Sourcing".

12.05.2017.
Предавање о интернет сервисима

Ученици четврте године, смера електротехничар рачунара, су у пратњи професора Владимира
Ковачевића, присуствовали предавању о интернет сервисима, које је у конференцијској сали зграде
Општине Инђија, водио Миле Бодрожић.

11.05.2017.
"Schneider Electric" у Техничкој школи

Професор електро групе предмета Владимир Ковачевић је организовао долазак представника
реномиране компаније "Schneider Electric DMS" из Новог Сада, са циљем да се наши ученици четврте и
треће године, смера електротехничар рачунара, упознају са делатношћу ове компаније, студијским
програмом за "Софтверско инжењерство", програмом стипендирања, као и припремном наставом из
математике, коју ова компанија организује за упис на Факултет Техничких Наука у Новом Саду. Наша
школа је изузетно поносна што је била домаћин овог скупа и верујемо да ће наши ученици марљивим
радом по завршетку студија, наћи место инжењера у овој престижној компанији.

10. мај 2017.
"Start IT" центар из Инђије у Техничкој школи

Професор електро групе предмета
Владимир Ковачевић је у просторијама наше школе организовао предавање, које је одржао инжењер
"Информационих Технологија" Душко Весин из инђијског "Start IT" центра. Предавање је одржано у
завршном одељењу електротехничара рачунара, Е42. Податак да ће велики број ученика овог одељења
уписати студије електротехнике, пре свега "IT" смер, добар је показатељ рада наше школе и сарадње са
"Start IT" центром из Инђије.

10.05.2017.
О информационим технологијама за ученике друге године Техничке школе

Владимир Ковачевић, професор електро групе предмета, организовао је предавање координатора "Start
IT" центра из Инђије, Душка Весина, одељењу друге године електротехничара рачунара, Е22.
Захваљујући доброј сарадњи са наведеном установом, обезбедићемо нашим ученицима модерне обуке
из најактуелнијих програма из области Информационих Технологија током школовања.

26. април 2017.

Техничку школу "Михајло Пупин" из Инђије,
посетили су инжењери из фирме "Vega IT Sourcing" из Новог Сада и одржали презентацију на тему: "Све
што сте хтели да знате о Информационим Технологијама, а нисте имали кога да питате."
Ученици, електротехничари рачунара, из одељења Е42 су активно присуствовали презентацији и
упознали се са могућностима запослења после завршетка електротехничког факултета. Договорена је
посета гостујућој фирми, а верујемо и сарадња која ће се наставити и у будућности.

22.04.2017. - Одржано 12. Републичко такмичење електромеханичара за термичке и расхладне
уређаје

На 12. Републичком такмичењу електромеханичара за
термичке и расхладне уређаје, одржаном у инђијској Техничкој школи, ученици Милош Пешут и Душан
Грба освојили су прво и треће место, предвођени професорима Душаном Лемајићем и Браниславом
Крзнарићем.
Погледајте резултате и пласман ученика, ментора и школа (.xls)

20. април 2017.

У оквиру посете "Start IT" центра из Инђије, гост/домаћин мотивационог предавања, бивши ученик наше
школе, Душко Весин увео је ученике електротехничаре рачунара из одељења Е32 у свет
Информационих Технологија, као једну области деловања, чије је тржиште отворено и у даљој
будућности, како у нашој земљи, тако и у иностранству.

Постигнут је и договор о сарадњи у оквиру које ће се организовати бесплатна обука наших ученика и
професора из CSS-a и HTML-a.

21. март 2017. - Обележен Светски дан поезије
Погледајте албум фотографија акције, коју су поводом Светског дана поезије организовале професорице
српског језика и књижевности, Снежана Крстоношић и Елвира Павловић, а у реализацији су учествовали
ученици свих смерова, инђијске Техничке школе.

Кликните на фотографију.
Погледајте телевизијски прилог.

12.03.2017. - Општинско такмичење из историје
На Општинском такмичењу из историје одржаном 12. 3. 2017. у Гимназији у Инђији, ученица одељења С
11, Тамара Пиштињат, освојила је 2. место и пласирала се на Окружно такмичење из историје (са
најбољим резултатом у Општини Инђија у категорији ученика 1. разреда средњих стручних школа).
Ментор ученице била је Ивана Петровић, професор историје. На Општинском такмичењу из историје
учествовали су и ученици одељења Е 12 Живко Девић и Душан Нишевић. Професори историје Милијана
Шкрбић, Гордана Јерковић и Ивана Петровић похваљују сво троје ученика који су представљали ТШ
''Михајло Пупин'' на Општинском такмичењу из историје, а Тамари желимо успех и на Окружном
такмичењу из историје које ће се одржати 8. 4. 2017.

4.11.2016. - Обука незапослених лица ИКТ курс
Остварена је сарадња са едукативним центром NS PRO Group са циљем обуке
незапослених лица. Циљ је стицање нових знања, вештина и способности како
би се професионално и стручно бавили новим жељеним занимањем. Како је
техничка школа "Михајло Пупин" носилац ЕЦДЛ лиценци и пружа могућност
савладавања основне информатичке писмености и напредних нивоа
информатичке области пружа могућност да са наставницима реализују обуке из
поменутих области.

3.11.2016. - Милутин Миланковић - час науке у Старом Сланкамену
Неколико разлога је било за одлуку да се час науке
одржи управо у Старом Сланкамену. Истраживањем
карактеристика лесног профила Чот, пружен je увид
у реконструкцију препознатљивог глобалног ритма
смене Миланковићевих циклуса, односно климатских
варијација током последњих приближно милион
година. То је једно од места у свету где је
недвосмислено потврђења његова теорија. У Србији
нема музеја у ком би се изложила Миланковићева
богата архивска баштина, нити истраживачког
центра посвећеног изучавању његовог научног
доприноса светској науци и цивилизацији, а ни нема
ни сталне манифестације која је посвећена овом
великану, па је ово била иницијална акција да се
тако нешто уради.
Учешће на часу науке - Милутин Миланковић
допринели су и наши ученици Марко Марковић,
Драган Милошевић и наставник Душан Лемајић. Као
знак доприносу часу науке ученици и наставник
добили су сертификате у знак науке - Милутин
Миланковић.

20.10.2016. - Отворени крос Срема
На одржаном кросу Срема наши ученици су забележили одличан резултат заузевши сва три места.

18.10.2016. - ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР и ТШ "Михајло Пупин"
Потписан је уговор о уступању путничког возила на коришћење
као и комплет рачунарске кабинете од Пословно Образовног
Центра Техничкој Школи "Михајло Пупин".
Представник Пословно Образовног Центра Милан Матијевић и
директор Дејан Спахић потписали су уговор о даљој сарадњи.

15.10.2016. - Наставак пројекта "Нераскидиве везе" пројатељи из Македоније "СОУ Јосиф
Јосифовски"

Наша школа "Михајло Пупин" наставила је пројекат и сарадњу са школом из Ђевђелије "СОУ Јосиф
Јосифовски". Наставници и ученици из Ђевђелије наставили су традиционално дружење са нашим
просветарима и нашим ученицима. Традиционално почетак је обележен ученичким турниром у малом
фудбалу. Такођер са гостима је даље представљено упознавање наше традиције посетама
Манастирима и етно насељу Врдничка кула.

05.10.2016. - ПОСЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Данас су дошли у посету Техничкој школи "Михајло Пупин" помоћник
покрајинског секретаријата за спорт и омладину Драгана Миличић.
Потписан је и анекс уговора за пројекат репродуктивно здравље и
сагледани су услови у којој ученици имају прилику за бављење спортским
активностима. Представници покрајинског секретаријата су заинтересовани да
пруже подршку за даљи квалитетан развој школског система ТШ "Михајло
Пупин".

30.09.2016. - Ноћ Истраживача
Сутра, 30. септембра општина Инђија биће домаћин манифестације „Ноћ истраживача“. Научна забава
под слоганом „Истражи, прикажи, знање потражи“ кроз креативне радионице и перформансе младих
научника приближава свет природе и науке свим посматрачима, нарочито најмлађима. Ово је
јединствена прилика да се упознају истраживачи, да се са њима разговара и сазна шта они заиста чине
за друштво, на један интерактиван начин.
Централне теме су „Миграције“ и „Путеви“ људи, идеја, уметности, a посетиоце очекује много
занимљивих експеримената које ће приредити ТШ „Михајло Пупин“, Гимназија, СШ „Др Ђорђе
Натошевић“, основне школе „Петар Кочић“, „Душан Јерковић“, „Јован Поповић“ из Инђије и „Браћа
Груловић“ из Бешке. У Улици војводе Степе, од 16-20 часова погледајте електрично пражњење муње
добијене Теслиним трансформатором, Ајнштајнову шољу чаја, разиграно млеко, како добити кристал,
колико чудесних микроорганизама живи у капљици воде, лава у боци, како писати тајне поруке, да ли
нервне ћелије имају ГПС и још много тога... Комплетан програм можете погледати на сајту
манифестације.

„Ноћ истраживача“ организовао је Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у сарадњи
са Канцеларијом за младе општине Инђија.

22.09.2016. - Радни састанак у компанији "GRUNDFOS" - тема: дуално образовање
Радном састанку у компанији "GRUNDFOS" присуствовали су поред представника компаније,
представници ТШ"Михајло Пупин" дир. Дејан Спахић и координатор практичне наставе Кристијан Јарић.
Тема радног састанка је било дуално образовање и акценат на ново занимању Индустријски механичар.
Представници компаније су заинтересовани у свим облицима подршке како школи тако и ученицима.
Предстоје још усаглашавања које би допринело да се будуће занимање уведе у систем и да на тај начин
обезбедимо квалитетно школовање.

