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Sažetak 

Vježbenički ERP edukativno-informacijski je sustav koji se koristi u nastavnim 

predmetima Vježbenička tvrtka i Strukovne vježbe za lakše svladavanje strukovnih 

nastavnih sadržaja uz stjecanje poduzetničkih kompetencija. Učenicima 

omogućava učenje i izvršavanje koraka (uz kreiranje poslovnih dokumenata i 

kolanja poslovne dokumentacije) u najvažnijim odjelima svake poslovne 

organizacije: administracija, nabava, prodaja, marketing, financije i 

računovodstvo i menadžment. 

Učenici simuliraju rad u ranije spomenutim odjelima u virtualnim tvrtkama po 

uzoru na stvarne tvrtke. Vježbenički ERP predstavlja upotrebu suvremenih 

tehnologija za e-učenje strukovnih sadržaja i poduzetničkih vještina osiguravajući 

dodatne kompetencije učenicima i nastavnicima. Učenici aktivno sudjeluju u 

poslovanju poslovne organizacije i kreiranju dokumenata specifičnih za pojedini 

odjel vježbeničke tvrtke uz kolanje poslovne dokumentacije. Samostalno obavljaju 

radne zadatke u okviru cijelog poslovanja poslovne organizacije, o čemu detaljno 

bilježe natuknice u digitalnom učeničkom dnevniku. Edukacijski softver 

Vježbenički ERP kao jedan od očekivanih rezultata proizašao je iz projekta 

Interdisciplinarni kurikulum srednjih strukovnih škola iz Europskog socijalnog 

fonda, komponenta: 'Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. i postao poveznica 

partnerskih posjeta Gospodarske škole Varaždin i Engelbert-Bohn-Schule 

Karlsruhe. 

 

 

Ključne riječi 

vježbenička tvrtka, poslovni odjeli, sajamsko poslovanje, vježbenički ERP, 

partnerstvo, međunarodna suradnja  
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Motivacijska priča kao uvod 

Ja imam san… 

Na svakom koraku prati nas izazov da neumorno postižemo izvanredne uspjehe u 

poslu. Svi ljudi nisu specijalisti, nemaju svi ni stalno zaposlenje, mnogi su tvornički 

radnici, radnici u polju ili na ulici. 

Nema nevažnog posla. Svaki posao koji koristi čovječanstvu uzvišen je i važan i 

treba ga pomno izvršavati. Ako je čovjek čistač ulica, mora ih čistiti kao što je 

Michelangelo slikao ili Beethoven skladao. Morao bi čistiti ulice tako dobro da svi 

žitelji neba i zemlje zastanu i kažu: „Ovdje je živio veliki čistač ulica koji je dobro 

obavljao svoj posao.“ 

Martin Luther King 

 

Nastavni predmet Vježbenička tvrtka 

Vježbenička tvrtka nastavni je predmet u 3. i 4. razredu obrazovnih smjerova 

ekonomist i komercijalist s naznakom da se u zanimanju komercijalist taj nastavni 

predmet naziva Strukovne vježbe. U spomenutim nastavnim predmetima učenici 

stvaraju i razvijaju poduzetničke kompetencije. Učenici osnivaju „virtualne“ tvrtke 

te simuliraju stvarne poslovne situacije. Vježbenička tvrtka sastoji se od nekoliko 

poslovnih odjela koje kreiraju nastavnici, a najčešće su to: administracija, nabava, 

prodaja, marketing, računovodstvo i financije te menadžment.  

Nastava se odvija u grupama od 10 do 14 učenika, a učenici u poslovnim odjelima 

imaju uloge voditelja ili referenata poslovnih odjela. Prije samog osnivanja 

virtualne vježbeničke tvrtke, učenici tijekom nastavnih procesa ponavljaju 

pojedine nastavne strukovne sadržaje (npr. metode i tehnike kreiranja poslovne 

ideje – odabir djelatnosti VT) i kreiraju poslovne dokumente poput poslovnog 

plana, organigrama (organizacijske strukture tvrtke) i sl. Također, prolaze fazama 

zapošljavanja u vježbeničkoj tvrtki i to od kreiranja natječaja za posao, izrade 

motivacijskoga pisma i životopisa, sudjelovanja na razgovoru za posao (intervju) 

i sklapanja ugovora o radu. Upoznaju se sa zadacima, obvezama i odgovornostima 

svakoga poslovnog odjela unutar vježbeničke tvrtke, kao i svake uloge (voditelj i 

referent) unutar poslovnoga odjela.  

Neki od poslova odjela administracije su: sastavljanje natječaja za posao, 

evidencija primljene i poslane e-pošte, evidencija nazočnih djelatnika, poslovno 

komuniciranje, priprema, provođenje i evidencija poslovnih sastanaka i sl. 

Poslovi odjela nabave su: sastavljanje i slanje upita, odabir najpovoljnijih 

dobavljača, popunjavanje izlaznih narudžbenica tj. sastavljanje narudžbe i sl., dok 

su poslovi odjela prodaje: kreiranje i slanje ponuda, cjenika, otpremnica i računa 
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(faktura), istraživanje tržišta, sastavljanje kupoprodajnih ugovora, izrada baze 

podataka kupaca, priprema i analiza sudjelovanja na sajmu vježbeničkih tvrtki itd.  

Odjel marketinga ima sljedeće poslove: kreiranje i izrada promidžbenih materijala 

(letci, brošure, katalozi, posjetnice), izrada zaštitnoga znaka tvrtke, izrada slogana, 

izrada web stranice i prezentacije vježbeničke tvrtke.  

Zaposlenici u odjelu računovodstva i financija imaju zadatak sastaviti početnu 

bilancu tvrtke, obračunati i proknjižiti plaće djelatnika, proknjižiti sve poslovne 

promjene (nabava, prodaja, uplata, isplata…), obračunati akontaciju za službeni 

put, utvrditi rezultat poslovanja i zaključiti poslovne knjige. Poslovi odjela 

menadžmenta su: određivanje ciljeva vježbeničke tvrtke, vođenje poslovnih 

sastanaka, planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima, nadzor i kontrola 

poslovanja vježbeničke tvrtke. 

Nakon definiranja poslovne djelatnosti i osnivanja virtualne vježbeničke tvrtke 

potrebno je, zbog nedostatka praktičnoga znanja i iskustva za provedbu 

poduzetničkoga pothvata, pronaći pomoć iz stvarnoga gospodarstva odnosno 

odabrati partnersku tvrtku. Svrha je povezivanja s partnerskom tvrtkom1 korištenje 

njenih iskustava, praktičnih znanja, njene pomoći savjetima, ponekad i 

donacijama. 

S ciljem da učenici upoznaju što više poslova i specifičnosti poslovnih odjela 

vježbeničke tvrtke potrebno je provesti rotaciju zaposlenika2, odnosno zamjenu 

radnih mjesta između radnika unutar vježbeničkih tvrtki.  

Škole u kojima se provode nastavni predmeti Vježbenička tvrtka i Strukovne 

vježbe mogu sudjelovati na sajmu vježbeničkih tvrtki kako bi učenici ostvarili 

sajamsko poslovanje poput onoga u stvarnome poslovnom svijetu (od pripreme, 

planiranja i analize). Ciljevi su koji se žele ostvariti sudjelovanjem: sklapanje 

novih poslova, stvaranje baze podataka potencijalnih kupaca, analiza 

konkurencije, distribucija uzoraka, demonstriranje novih proizvoda i sl. Nastupu 

prethode faze planiranja. Na početku se odabire vrsta sajma, zatim se procjenjuje 

veličina potrebnoga izlagačkog prostora, planiraju promotivne aktivnosti i 

financijska sredstva.  

 

 

 
1 Arambašić, S., Čalić, A.,  Jurković Majić, O., Kovač, H., Rupčić, L.;  Vježbenička tvrtka 3, MATE, 

Zagreb, 2013., str. 19. 

2 Urh, B., Ferenc V., Frančić-Mikulić, T., Tafra, V.; Vježbenička tvrtka 1, Školska knjiga, Zagreb, 

2109., str. 169. 
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Primjena vježbeničkog ERP-a u predmetu Vježbenička tvrtka 

U projektu Interdisciplinarni kurikulum srednjih strukovnih škola iz Europskog 

socijalnog fonda, komponenta: „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.“ u 

okviru natječaja „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u 

skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II“ 

jedan od očekivanih rezultata bio je uvođenje informacijsko-komunikacijsko-

tehnološke nastavne metode (vježbeničkog ERP-a) radi stjecanja relevantnih 

strukovnih i poduzetničkih kompetencija učenika uz bolju konkurentnost i 

zapošljivost na tržištu rada. Provoditelj projekta bila je Gospodarska škola 

Varaždin u partnerstvu s poduzećem Evolva d.o.o., Srednjom školom „M. A. 

Reljković“ Slavonski Brod te Školom za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, a 

trajao je od svibnja 2015. godine do svibnja 2016. godine.  

Vježbenički ERP predstavlja upotrebu suvremenih tehnologija za e-učenje 

strukovnih sadržaja i poduzetničkih vještina, doprinoseći dodatnim 

kompetencijama učenika i nastavnika. Učenici aktivno sudjeluju u poslovanju 

poslovne organizacije i kreiranju dokumenata specifičnih za pojedini odjel 

vježbeničke tvrtke uz kolanje poslovne dokumentacije. Samostalno obavljaju 

radne zadatke u okviru cijelog poslovanja poslovne organizacije, o čemu detaljno 

bilježe natuknice u digitalnom učeničkom dnevniku. Nastavnicima je omogućena 

lakša i jednostavnija organizacija nastave te priprema za nastavni sat i to u obliku 

dodjeljivanja zadataka učenicima uz praćenje njihovih izvršenja. Nastavnik 

postaje koordinator aktivnosti; kreiranje zadataka prenosi na učenike 

(„zaposlenike“) te ima izravnu komunikaciju s učenicima uvidom u digitalni 

učenički dnevnik. 

Ishodi učenja, koji se mogu promatrati iz učeničkoga gledišta, moguće je definirati 

na sljedeće načine: opisati poslovne komunikacije u fazi prodaje i nabave, navesti 

podatke za unos u određene dokumente (ponuda, narudžbenica, račun, nalog za 

plaćanje), kreirati poslovne dokumente, objasniti proces kolanja poslovne 

dokumentacije unutar organizacijskih jedinica VT, izraditi dopise pisane poslovne 

dokumentacije, protumačiti tijek poslovnih dopisa u VT, opisati radna mjesta u 

organizacijskim jedinicama (poslovnim odjelima), odrediti sastavnice bruto plaće, 

razlikovati bruto plaću i neto plaću, poreze i doprinose iz plaće te doprinose na 

plaću, izračunati plaću, protumačiti knjiženje plaće, izračunati troškove dnevnice 

službenog puta, obračunati i proknjižiti putni nalog, izraditi financijske izvještaje 

o poslovanju, evidentirati podatke o radnom vremenu, evidentirati ulaznu i izlaznu 

poštu, evidentirati nazočnost na satu, popuniti knjige URE i IRE, unositi artikle u 

skladišta, kreirati ponude, narudžbenice i račune, izraditi kalkulacije i formirati 

prodajne cijene, interpretirati i tumačiti statističke podatke prodaje i nabave, 

proknjižiti uplate i isplate i, na kraju, popuniti učenički dnevnik. 
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Ishodi učenja iz gledišta nastavnika su: unijeti novu vježbeničku tvrtku u sustav, 

kreirati nastavne sate i pripremu za nastavni sat, kreirati prijedloge zadataka, 

kreirati organizacijske jedinice, izvesti rješenja za korisničke lozinke i zaporke za 

učenike, kontrolirati razinu pomoći kod rješavanja zadataka te vrednovati učeničke 

dnevnike.  

Vježbenički ERP sustav je koji učenicima omogućuje simulaciju rada u virtualnim 

vježbeničkim tvrtkama po uzoru na stvarne tvrtke. Učenici i nastavnici prijavljuju 

se u sustav korisničkim imenom i lozinkom. Nastavniku se nakon odabira 

određene virtualne vježbeničke tvrtke prikazuje Nadzorna ploča profesora koja mu 

omogućuje pregled u sljedećim izbornicima: učenici (raspored po VT, raspored po 

organizacijskim jedinicama); profesori (nadzorni ekran, učenički dnevnik, razina 

pomoći, priprema sata, predlošci zadataka i dokumenata); poslovne jedinice 

(poslovne jedinice sa podizbornicima); evidencije (korisnici, partneri, 

organizacijske funkcije, organizacijske jedinice i sl.). Učeniku se prijavom u sustav 

prikazuje učenički dnevnik (s osnovnim podacima) u kojemu ima mogućnost 

odabira poslova u dnevniku, planiranih zadataka i kalendarskoga prikaza, također 

uz izbornike: učenički dnevnik, poslovne jedinice, evidencije (partneri, tvrtke). 

 

 

Slika 1. Prijava u vježbenički ERP 
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Primjena vježbeničkog ERP- a u predmetu Vježbenička tvrtka ima prednosti kako 

za nastavnike tako i za učenike.  

Prednosti za nastavnike su: 

• Interdisciplinarnost - sustav vježbenički ERP omogućava povezivanje više 

srednjih strukovnih škola informacijsko-telekomunikacijskom tehnologijom, 

podržavajući rad više škola i više web trgovina 

• E-učenje - prema temeljnim principima e-učenja, sustav vježbenički ERP 

uključuje aktivno sudjelovanje učenika, simulaciju stvarnih poslovnih scenarija, 

vizualne notifikacije za savladavanje gradiva, učenje kroz rad, te općenito 

poticanje kreativnosti i poduzetničkog duha 

• Primjenjivost - sustav se jednostavno koristi uz prethodnu kratku edukaciju te se 

brzo stavlja u primjenu – potrebno je samo računalo s pristupom internetu.  

Sustav vježbenički ERP omogućava povezivanje više srednjih strukovnih škola 

IKT-om, i međusobno podržavanje, a njegov je naglasak na e-učenju i 

primjenjivosti (brza i jednostavna primjena sustava uz kratku edukaciju).  

Učenicima je učenje zabavnije i jednostavnije. Motivirani su izvršavati radne 

zadatke uz lakše povezivanje tih zadataka i poslovnih procesa između poslovnih 

odjela. Prednost se također očituje u većoj fleksibilnosti nastavnika i učenika uz 

efikasno korištenje vremena te objektivno ocjenjivanje i vrednovanje. 

Osim što ostvaruje ciljeve koje je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje 

odraslih propisala za program Vježbenička tvrtka u Republici Hrvatskoj, glavna je 

važnost ove nastavne metode upotreba suvremenih tehnologija za e-učenje 

strukovnih sadržaja i poduzetničkih vještina, uz doprinos svim uključenim 

stranama. Za nastavnike se ta važnost očituje u lakšoj organizaciji nastave i 

pripremi za nastavni sat, izravnoj komunikaciji s učenicima uvidom u digitalni 

učenički dnevnik te ulozi koordinatora aktivnosti i zadataka, uz preciznu provjeru 

znanja. 

Učenici aktivno sudjeluju u nastavi pri čemu umjesto datoteka i dokumenata u 

papirnatom obliku koriste ERP sustav u kojem posluju preko interneta, brže 

savladavaju teorijsko znanje uz jasan pregled zadataka, stječu iskustvo izvršavanja 

poslovnih aktivnosti u simuliranom stvarnom poslovanju i vođenju učeničkog 

dnevnika te stječu veću konkurentnost na tržištu rada.  

Prednosti korištenja vježbeničkog ERP-a mogu se očitovati i u obrazovnom 

sustavu i gospodarstvu i to u kvalitetnijoj provedbi nastave, boljoj 

zapošljivosti/samozapošljivosti učenika, većoj kompetentnosti radne snage i 

budućih poduzetnika te podržavanju rada više škola i više web trgovina u svrhu 

prodaje stvarnih proizvoda škola.  
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U okviru projekta Interdisciplinarni kurikulum srednjih strukovnih škola, učenici 

su i nastavnici tijekom studijskoga putovanja u Njemačku imali mogućnost 

organiziranom nastavom u strukovnim školama upoznati suvremene metode i 

nastavne oblike  koje se koriste u predmetu Vježbenička tvrtka (Ubungsfirma). Na 

taj su se način susreli s najboljom praksom vježbeničkih tvrtki u njihove četiri 

škole: Engelbert-Bohn-Schule Karlsruhe, Walter Eugen Schule Karlsruhe, HLA 

Bruchsal i Wilhelm Röpke Ettlingen. 

 

Slika 2. Pregled učeničkog dnevnika u vježbeničkom ERP-u 

 

Partnerstvo kao nastavak međunarodne suradnje 

Nastavno na studijsko putovanje učenika i nastavnika Gospodarske škole u okviru 

projekta „Interdisciplinarni kurikulum srednjih strukovnih škola“ iz 2016. godine, 

jedna od posjećenih partnerskih škola u Njemačkoj, točnije Engelbert–Bohn–

Schule Karlsruhe, u svibnju 2017. godine uzvratila je studijskim posjetom kao 

početkom dugoročne suradnje i razmjene iskustava i učenika i nastavnika u 

suvremenim nastavnim metodama i oblicima rada.  

Učenici i nastavnici iz Njemačke  prisustvovali  su nastavi predmeta Vježbenička 

tvrtka tijekom koje su upoznali organizaciju poslovanja 6 različitih vježbeničkih 

tvrtki uz klasifikaciju poslovnih odjela (administracija, nabava, prodaja, 

marketing, računovodstvo i menadžment)  i njihovo međusobno poslovanje putem 

Vježbeničkog ERP-a – edukacijsko-informacijskog sustava.  
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Te iste godine, u prosincu, i Gospodarska škola Varaždin uzvratila je posjet 

partnerskoj školi Engelbert–Bohn–Schule Karlsruhe, uz dogovoren nastavak 

suradnje u 2018. godini. Tijekom posjeta naglasak je bio na upoznavanju načina 

rada njemačkih vježbeničkih tvrtki te su učenici imali priliku raditi u njihovu 

softveru (Microsoft Dynamics NAV) koristeći njihove metode rada.  

U travnju 2018. godine i svibnju 2019. partnerska je škola Engelbert–Bohn–Schule 

Karlsruhe, u sklopu studijskog putovanja, u Gospodarskoj školi Varaždin 

sudjelovala na 4. i 5. sajmu vježbeničkih tvrtki, dok je u studenom 2019. godine, 

također u sklopu studijskoga putovanja, u Gospodarskoj školi Varaždin 

prisustvovala na 5. jubilarnom festivalu na njemačkom jeziku Max sucht den 

Superstar II. 

Gospodarska škola Varaždin posljednji je put uzvratila posjet partnerskoj školi 

Engelbert–Bohn–Schule Karlsruhe u prosincu 2018. godine. Može se zaključiti da 

su učenici i nastavnici tijekom studijskih putovanja, uz stručne kompetencije, 

stekli brojna poznanstva i prijateljstva s učenicima škole-domaćina te usavršili 

jezične vještine i kulturološke kompetencije. 

 

Internet je promijenio naš način komunikacije, način na koji učimo o svijetu oko 

nas i način na koji vodimo svoje poslovanje. 

Ron Wyden 
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Trainee ERP in Teaching 

Abstract 

Trainee ERP is an educational-information system used in the subjects Training 

Company and Vocational Training for easier mastering of vocational teaching 

contents and entrepreneurial skills. It enables students to learn and implement the 

process steps (along with creating and circulating business documents) in the most 

important departments of any business organization: administration, purchase, 

sales, marketing, finance, accounting, and management.  

The students simulate working in the above-mentioned departments of virtual 

companies modelled on real companies. Trainee ERP represents the use of modern 

technologies in e-learning of vocational programs and entrepreneurial skills 

where teachers and students acquire new competencies. The students actively 

participate in business activities of a firm and create and circulate documents 

specific to a certain department of their training company. They do their 

assignments on their own within the business activities of the entire organisation 

and take detailed notes in their digital student’s diary.  

The Trainee ERP educational software is one of the outcomes of the 

Interdisciplinary Curriculum of Secondary Vocational Schools project financed by 

the European Social Fund, as part of the Operational Programme Human 

Resources Development 2007-2013. It has since become the link for the partner 

visits between Gospodarska škola Varaždin and Engelbert-Bohn-Schule 

Karlsruhe. 

Key words  

training firm, business departments, business fair events, trainee ERP, 

partnership, international cooperation 

 

 

 

 

  


