
Сала за пратећи програм  хала 2, ниво Б

Среда, 25. октобар

11:00 
Свечано отварање Сајма образовања и наставних средстава 
(Хала 2, ниво Б)

12:00 
Био Идеа за одрживи развој, Београд
Конференција “Природа је женског рода”, умрежавање, подела 
знања, неформално образовање и сарадња жена из градских и 
руралних заједница ради решавања питања незапослености и односа 
друства према женском родном питању.
Учесници: Тамара Савовић, дир. Сигурна кућа Сомбор, 
Сања Цигановић,  Блиц жена године 
Центар за бригу о деци, старима и особама са инвалидитетом 
Општине Нови Београд
Центар Звезда за помоћ младим без родитељског старања

 
17:00 
Одбор за верску наставу Архиепископије београдско-карловачке, 
Београд
Филм „Корени“ – рад ученика гимназије „Свети Сава“ и њихове 
менторке,
наставнице Веронауке мр Драгане Тодоровић, који су се бавили 
истраживачким  
новинарством и истраживали могућност да мошти Светог Саве ипак 
нису спаљене.
  

Четвртак, 26. октобар - школски дан

11:00 
„DAAD - German Academic Exchange Service“, Београд 
Презентација о програмима

12:00
„Queen Victoria Education and Translation“, Београд
Презентација о припремним курсевима за полагање међународних 
испита под називом „Са испитима на ТИ“ – водич за полагање 
међународних испита из енглеског језика
  
13:00
Математички факултет Универзитета у Београду
Предавање
  
14:00
Висока школа за комуникације - ВИСКОМ, Београд
Презентација студијских програма

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ

16:00
Одбор за верску наставу Архиепископије београдско-карловачке, 
Београд
Представа „Христос воскресе! Ваистину воскресе!“ у извођењу ученика 
Веронауке ОШ „Браћа Јерковић“ из Железника 
Представљање ауторских песама посвећених веронауци које су 
написали ученици ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“

Петак, 27. октобар 
  
12:00
Факултет организационих наука (ФОН), Београд
Представљање студијских програма

14:00
Висока школа за комуникације - ВИСКОМ, Београд
Представљање издања

 
 
Субота, 28. октобар

11:15
Принт студио Ин, Нови Сад
“Едукација кроз игру и рад Радни Лист Свезналац”
аутор Јелена Копривица

12:00
Фондација Новак Ђоковић, Београд
Интерактивно предавање за родитеље/старатеље: „Управљање 
емоцијама у раду са децом“, водитељ Смиљана Грујић, психолог/
психотерапеут

13:15
„Maker Robotics“, Београд
Предавање „Примена Phytona у учењу роботике и 
микроелектронике“, предавач Зоран Рончевић

14:15
„Bridge Blue“, Агенција за едукацију, Београд 
„Студирајте и живите у Аустралији“

15:15 
„Queen Victoria Education and Translation“, Београд
Бесплатни дијагностички тест вештина

16:00
Академија Филиповић, Јагодина
„Корелација преносне интерактивне табле FBIWB  2700 и софтвера за 
презентацију  MozaBook“


