Понедељак, 24.10.2022.
Штанд МПНТР
10.00 – 20.00

Представљање уметничких и музичких школа, целодневни програм
(сликање, концерти...)

10.00 – 12.30

Музичке школе „Даворин Јенко” и „Ватрослав Лисински”

Конференцијска сала
11.00

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ САЈМА
Бранко Ружић, први потпредседник Владе Републике Србије и
министар просвете, науке и технолошког развоја

11.00 – 12.30

Квиз Дигитални свет – практичан део тимски рад за ученике трећег
разреда ОШ „20. октобар” Београд, представници Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања
НТЦ квиз – ученици ОШ „20. октобар” и ОШ „Лазар Саватић” из Београда

12.30 – 14.30

Музичка школа „Мокрањац” / Школа за дизајн Београд

14.30 – 16.30

Музичка школа „Станковић” / Техничка школа Дрво арт Београд

16.30 – 18.30

Балетска школа „Лујо Давичо” /Техноарт Београд

18.30 – 20.00

Музичка школа „Јосип Славенски”

Уторак, 25.10.2022.
Штанд МПНТР
10.00 – 20.00

Представљање предшколских установа – подршка учешћу деце у
квалитетним програмима предшколског васпитања и образовања

10.00 – 11.30

„Покрени слику – посредовање уметности деци”, вртићи „Мића и Аћим” и
„Врачарац”, ПУ Врачар

11.30 – 12.45

„Емоционални свет деце”, радионица са децом, Новак Ђоковић
фондација

12.45 – 14.15

„Заједничко учење моделовањем – развијање квалитетне праксе”, вртић
„Земунски бисер”, ПУ „Др Симо Милошевић” Земун

14.15 – 14.30

Основе програма у пракси вртића – видео материјал (из различитих ПУ у
Србији)

У простору су изложени приручници и водичи из серијала „Линије лета”
као део Програма подршке имплементацији Основа програма ПВО
14.30 – 16.00

„Дигиталне технологије у функцији повезивања вртића и породице”,
вртићи „Срна” и „Наша радост”, ПУ „11. април” Нови Београд

16.00 – 16.30

Подршка унапређивању квалитета предшколског васпитања кроз
компоненту 2 пројекта инклузивно предшколско васпитање и
образовање (презентација)

16.30 – 17.00

Основе програма у пракси вртића – видео материјал (из различитих ПУ у
Србији)
У простору су изложени приручници и водичи из серијала „Линије лета”
као део Програма подршке имплементацији Основа програма ПВО

17.00 – 17.30

Представљање програма „Подршка, не перфекција“,  Новак Ђоковић
Фондација

17.30 – 19.00

Начини подстицања емоционалне писмености код деце, радионица за
родитеље, Новак Ђоковић Фондација

19.00 – 20.00

Представљање концепта и значаја Сајмова родитељства кроз ППТ
(Компонента 3 пројекта инклузивног предшколског васпитања и
образовања)
Пуштање ТВ спотова и видео скечева
У простору су изложени водичи за родитеље

Среда, 26.10.2022.
Штанд МПНТР
10.00 – 20.00

Активности МПНТР на пољу људских и мањинских права у образовању

10.00 – 11.00

Представљање пројекта „Унапређени равноправни приступ и
завршавање предуниверзетског образовања за децу којој је потребна
додатна подршка” – Учимо сви заједно; Промотивни видео материјали
пројекта

11.00 – 12.00

Представљање школе за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански”
из Београда, кроз различите минијатуре

12.00 – 13.00

Представљање резултата пројекта „Хоризонтално учење, размена и
подршка наставницима из школа за образовање ученика са сметњама
у развоју за развој метода и приступа за реализацију наставе деци са
сметњама у развоју у дигиталном окружењу” и дигиталне библиотеке
Основне школе „Др  Драган Херцог”

13.00 – 14.00

Представљање резултата пројекта „Одговор на вршњачко насиље
над децом у школама и повезаним окружењима (РЕВИС)” ОШ „Прва
обреновачка основна школа”; Промотивни видео материјали пројекта

15.00 – 16.00

Представљање резултата пројекта „Хоризонтално учење, размена и
подршка наставницима из школа за образовање ученика са сметњама

у развоју за развој метода и приступа за реализацију наставе деци са
сметњама у развоју у дигиталном окружењу” и дигиталне библиотеке
Основне школе „Др  Драган Херцог” из Београда
16.00 – 17.00

Представљање рада ОШ „Бранко Пешић” из Београда

Конференцијска сала
10.00 – 20.00

Активности МПНТР на пољу људских и мањинских права у образовању

10.00 – 11.00

Видео обука – Примена правилника о протоколу поступања у одговору
на насиље, злостављање и занемаривање
https://www.youtube.com/watch?v=XIVXRxiSYwk

11.00 – 12.30

Представљање школе „Здравко Гложански” из Бечеја, кроз Форум Театар
– превенција насиља

13.00 – 14.00

Представљање рада ОШ „Петефи Шандор” из Бечеја

14.15 – 15.00

Превенција дигиталног насиља – радионица; Филм „Реци не”,
https://www.youtube.com/watch?v=wgkDk2VjYho
Дискусија

18.00 – 19.00

Конференција о ХПВ вакцини – Удружење Родитељ и Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”

Четвртак, 27.10.2022.
Штанд МПНТР
10.00 – 20.00

ШКОЛСКИ ДАН
представљање основних и средњих школа и ученичких задруга

11.00 – 11.30

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ШКОЛСКОГ ДАНА
др Милан Пашић, помоћник министра за предшколско и основно
образовање
(Хала 2)

Штанд МПНТР
10.00 – 12.00

Ученичке задруге основних и средњих школа

10.00 – 11.00

Ученичка задруга – ОШ „Мића Стојковић”, Умчари
Ученичка задруга – ОШ „Бранко Радичевић”, Смедерево

11.00 – 12.00

Ученичка задруга – ОШ „Лазар Саватић”, Земун
Ученичка задруга – ОШ „IV краљевачки батаљон”, Краљево

10.00 – 11.30

Ученичка задруга „Мозаик” – ОШ „Свети Сава”, Пожаревац  
Ученичка задруга „Ризница” – Пољопривредна школа са домом ученика
„Соња Маринковић”, Пожаревац

11.30 – 13.00

Ученичка задруга „Вредне руке” – ОШ „Краљ Александар I”, Пожаревац
Ученичка задруга „Искра” – Политехничка школа Пожаревац
Ученичка задруга „Медицинари” – Медицинска школа Пожаревац

13.00 – 14.30

Ученичка задруга „Доситејево сунце” – ОШ „Доситеј Обрадовић”, Пожаревац
Ученичка задруга „Хоризонт” – Економско-трговинска школа, Пожаревац

14.30 – 16.00

Ученичка задруга „Деца Стига” – ОШ „Свети владика Николај”, Брадарац
Ученичка задруга „Перпетуум мобиле” – Пожаревачка гимназија

16.00 – 17.30

Ученичка задруга „Вуковци” – ОШ „Вук Стефановић Караџић”, Пожаревац
Ученичка задруга „Теслин дом” – Техничка школа са домом ученика
„Никола Тесла”, Костолац

17.30 – 19.00

Ученичка задруга „Тканица” – ОШ „Милош Савић”, Лучица
Ученичка задруга „Хармонија” – Музичка школа „Стеван Мокрањац”,
Пожаревац

19.00 – 20.00

Ученичка задруга „Десанкин врт” – ОШ „Десанка Максимовић”, Пожаревац
Ученичка задруга „Мали рудари” – ОШ „Јован Цвијић”, Костолац

12.00 – 16.00

Представљање примера добре праксе – Презентације основних школа

12.00 – 14.00

Улога ученика у заштити животне средине
Основна школа „Велизар Станковић Корчагин”, В.Шиљеговац
„Школа новца за основца” – Финансијска писменост
Основна школа „Стеван Филиповић”, Дивци

14.00 – 16.00

Улога ученика у заштити животне средине
Основна школа „Бранко Радичевић”, Неготин
„Школа новца за основца” – Финансијска писменост
Основна школа „Исидора Секулић”, Шајкаш

16.00 – 20.00

Техничка школа Ваљево
„Нове технологије за савремено образовање”
и промоција Тренинг центра школе

Конференцијска сала
10.00 – 20.00

ШКОЛСКИ ДАН

11.30 – 12.30

Обогаћени једносменски рад
Основна школа „Павле Поповић”, Вранић
Основна школа „Јелица Миловановић”, Сопот

12.30 – 13.30

Спољашње вредновање рада школа и методе и технике за
унапређивање формативног оцењивања у школама,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

13.30 – 14.15

Завршни испит на крају основне школе и Промоција еВежбаонице
https://evezbaonica.zvkov.gov.rs/
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

14.15 – 15.00

Државна матура
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Пројекат државне матуре

15.00 – 15.45

Мрежа установа
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

15.45 – 16.30

Улога саветника – спољних сарадника
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Спољни сарадници

Петак, 28.10.2022.
Штанд МПНТР
10.00 – 20.00

Завод за унапређивање образовања и васпитања, промоција издања

10.00 – 19.00

Високо образовање и Међународна сарадња – програми размене
студената, сарадња институција и заједнички пројекти

10.00 – 13.00

Представљање стипендија по пројектима „Свет у Србији”, „Србија за Србе
из региона”, стипендије по основу међудржавних споразума, стипендије
страних влада и фондација

13.00 – 17.00

Презентација пројеката ЦЕЕПУС, Еразмус и Study in Serbia

17.00 – 19.00

Инфо пулт, индивидуалне консултације

Субота, 29.10.2022.
Штанд МПНТР
10.00 – 20.00

Дуално образовање
Представљање дуалних образовних профила и студијских програма по
дуалном моделу студија

10.00 – 13.00

Политехничка школа – Суботица

13.00 – 16.00

Техничка школа – Власотинце

16.00 – 19.00

Академија струковних студија Јужна Србија

Недеља, 30.10.2022.
Штанд МПНТР
10.00 – 18.00

Ученички и студентски стандард – исхрана и смештај ученика и
студената; кредитирање и стипендирање ученика и студената;
додатне активности: културне, уметничке, спортско-рекрeативне,
информисање, неформално образовање.
Инвестиције у објекте образовања– изградња, реконструкција,
доградња и опремање установа образовања

10.00 – 12.00

Презентација производа произведених у пољопривредним школама са
домом ученика
Дегустација исхране из ученичких и студентских домова

10.00 – 12.00

Презентација производа произведених у пољопривредним школама са
домом ученика
Дегустација исхране из ученичких и студентских домова

12.00 – 13.30

Квиз НТЦ – такмичење ученика београдских школа

13.30 – 14.00

Презентација инвестиционих пројеката у објекте свих нивоа образовања

14.00 – 15.00

Културно-уметнички програм најбољих учесника Републичке домијаде
2022.

15.00 – 18.00

Брошуре конкурса за пријем ученика и студената у установе за смештај
и исхрану у Републици Србији
Брошуре конкурса кредитирање и стипендирање ученика и студената
Републици Србији

