
 
Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
 

Учешће на Сајаму образовања и наставних средстава 

26-30. октобра 2016. године 

Београдски сајам (Булевар војводе Мишића 14, 11000 Београд)  

изложбени простор Хале 2, ниво Б 

 

 

Среда, 26. 10. 2016.  

                    Модел дуалног образовања – примери из средњих школа 

10:00-11:00 Окупљање представника школа на штанду Министарства – дружење  

11:00-12:00 Свечано отварање Сајма (Младен Шарчевић, министар) 

12:00-13:00 Машинска школа Панчево 

- Презентација  
- Разговор  

13:00-14:00 Техничка школа Ужице 

- Презентација  
- Разговор 

14:00-15:00 Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево 

- Презентација  
- Разговор 

15:00-16:00 Техничка школа Зрењанин 

- Презентација  
- Разговор 

16:00-17:00 Дружење 

 

 

Четвртак, 27. 10. 2016. 

                     Приче о успешним основним школама – примери добре праксе 

10:00-11:00 Окупљање представника школа на штанду Министарства – дружење 

11:00-11:05 Уводна реч представника Министарства 

11:05-11:20 Реч о пројекту 3П – Препознај, промовиши и прошири (Институт за психологију) 

Реч о пројекту SHARE –  унапређења квалитета рада школа путем хоризонталног учења (Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања) 

11:20-11:30 Додела похвала школама (Весна Недељковић, помоћница министра за предшколско и 

основно образовање и васпитање) 

11:30-12:00 Дружење 

12:00-14:00 Представљање школа (по 15 минута) 

- ОШ „Бубањски хероји“ Ниш 
- ОШ „8. октобар“ Власотинце 
- ОШ „Слободан Секулић“ Ужице 
- ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село (Врњачка Бања) 
- ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ Крагујевац 
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Разговор - размена искустава 

14:00-14:30 Пауза 

14:30-16:30 Представљање школа (по 15 минута) 

- ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад 
- ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево 
- ОШ „Симеон Араницки“ Стара Пазова  
- ОШ „Васа Чарапић“ Бели Поток 
- ОШ „Ћирило и Методије“ Београд 

Разговор - размена искустава 

16:30-17:00 Дружење 

 

 

Петак, 28. 10. 2016.  

                     Модел дуалног образовања – примери средњих школа и факултета  

10:30-11:00 Окупљање представника школа на штанду Министарства – дружење 

11:00-14:00 Презентације  

- Трговачка школа Београд 
- Политехничка школа Крагујевац 
- Угоститељско-туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања 

Дружење 

(13:00-

15:00) 

Oкругли сто на тему дуалног образовања у организацији Привредне коморе Србије (Сала за 

пратећи програм – Хала 2Б) 

14:00-15:00 Окупљање представника факултета на штанду Министарства – дружење 

15:00-17:00 Презентације 

- Eлектронски факултет Ниш 
- Економски факултет Београд 
- Технолошко-металуршки факултет Београд 

Дружење 

 

 

Субота, 29. 10. 2016.  

                         Инклузивно образовање и социјална инклузија 

                        Унапређења предшколског образовања и васпитања 

10:00-11:00 Представљање активности Министарства и партнера  на унапређивању инклузивног 

образовања и социјалне инклузије деце, ученика, младих и одраслих  

11:00-12:00 Унапређивање доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања: 

Пројекат „Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно предшколско васпитање и 

образовање у Србији“, у сарадњи са Уницефом 

- ПУ „Моје детињство“ Чачак 
- ПУ „Бамби“ Лозница 

12:00-13:00 Представљање рада Мреже подршке инклузивном образовању и добре праксе инклузивног 

образовања 
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13:00-13:30 Најчешћа питања о инклузивном образовању  

13:30-14:30 Представљање активности Вршњачке мреже подршке инклузивном образовању и личне 

приче o искуству инклузивног образовања 

                          

                      Наука у образовању 

15:00-17:00 - Представљање Мреже научних клубова (Центар за промоцију науке) – 12 научних 
клубова отворених широм Србије 

- Најава отварања Научног клуба Београд, ул. Краља Петра 46 (новембар 2016)  
- Представљање јавног позива за финансијску подршку пројеката, чији је циљ 

унапређење научно-истраживачког рада и промоција и популаризација науке и 
технологије, а који је отоворен за све грађане, научна и научно-стручна друштва, 
школе, центре за стучно усавршавање, удружења и друге организације 

 

 

Недеља, 30. 10. 2016.  

                         Ђачко предузетничко учење 

11:00-12:00 Окупљање представника школа на штанду Министарства – дружење 

12:00-15:00 Презентација искуства у увођењу и примени ђачког предузетничког учења:  

- ОШ „Исидора Секулић“ Београд (Савски Венац) 
- ОШ „Веселин Маслеша“ Београд (Вождовац)  
- ОШ „Свети Сава“ Београд (Врачар) 
- ОШ „Михаило Петровић Алас“ Београд (Стари град) 
- ОШ „Милинко Кусић“ Ивањица  

Дружење 

15:00-16:00 Предавање на тему Безбедности и здравља на раду у основним и средњим школама (Управа 

за безбедност и здравље на раду, гђа Вера Божић-Трефалт, директорка) 

 


