
Среда, 26. октобар

11.00 Свечано отварање Сајма образовања и наставних средстава 
 У хали 2, ниво Б

12.00-15.30 Био Идеа за одрживи развој, Београд
 Конференција посвећена социјалном предузетништву и неформалном
 образовању одраслих у оквиру пројекта „Чиста вода у два потеза: 
 Примени и промени“. 

16.00 Еду Линк (Центар за образовање „T & T“), Београд
 „Стипендије за Велику Британију и Америку за средњошколце“
  
17.00 Полицијска управа за град Београд - Одељење за сузбијање
 малолетничке делинквенције
 Предавање на тему „Вршњачко насиље“, 
 Предавачи: Снежана Сандић и Срђан Агатоновић
 

Четвртак, 27. октобар - школски дан

10.00 „SAE“ Институт, Београд
  
11.00 Универзитет у Крагујевцу
 
12.00 Факултет организационих наука Универзитета у Београду
  
13.00 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду
  
14.00 Београдска банкарска академија, Београд
  
15.00-16.15 Математички факултет Универзитета у Београду
 „О историјату бројева“
   
16.30 Политехника – Школа за нове технологије, Нови Београд 
 „Лидерство у школи“, предавач Душан Миловановић, директор школе
  
17.30 „Cambridge English Language Assessment, part of the University of
 Cambridge“, Велика Британија
 „Сазнајте више о Кембриџ испитима“, предавач Александар Илић

18.30 Факултет за право, безбедност и менаџмент Константин Велики, Ниш

Петак, 28. октобар 

11.00 Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије - 
 МЕФ, Београд
  
12.00 Републички геодетски завод, Београд
 „Инспекцијски надзор над правним субјектима који се баве издавањем
 и стављањем у промет картографских публикација и публикација са 
 картографским садржајем“
  
13.00-14:45 Привредна комора Србије 
 Округли сто на тему дуалног образовања
    
15.00 ТГ Комерц, Нови Сад
 „Платформе и ресурси за коришћење интерактивних средстава 
 у настави“
  
17.00 Институт за експерименталну фонетику и патологију говора 
 „Ђорђе Кoстић“, Бгд
 „Просветитељско родитељство“ (за родитеље, наставнике и педагоге)
 Предавач: др. сци Мирјана Совиљ, директор Института
  
18.00-19:00 Академија Филиповић, Јагодина
 “Нова знања за нове генерације”
  

Субота, 29. октобар

10.00 „Fluks trade RV“, Београд
 „Савремена наставна средства: примери и искуства од предшколског
 до високошколског образовања“ 
 
11.00 Одбор за верску наставу Архиепископије београдско-карловачке, 
 Београд
 Драмски приказ „Сине мој владај са љубављу“ посвећен Великом
 жупану Стефану Немањи, у извођењу ученика Веронауке 
 XIV београдске гимназије

13.00-18.00 Пројекат Савета Европе „Не цени књигу по корицама - 
 Жива библиотека у Србији“ 
 Промоција равноправности и толеранције и прилика да се кроз
 аутентичне животне приче чују искуства и проблеми оних који су у
 свакодневном животу изложени дискриминацији.
 

Недеља, 30. октобар

10.00-16.00 Пројекат Савета Европе „Не цени књигу по корицама - 
 Жива библиотека у Србији“ 
 Промоција равноправности и толеранције и прилика да се кроз 
 аутентичне животне приче чују искуства и проблеми оних који су у 
 свакодневном животу изложени дискриминацији.

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА
“Образована Србија - успешна Србија” 

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ


