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- директору - 

Сајам образовања и наставних средстава одржава се, у период од 23. до 30. 

октобра 2022. године, у Београду, на Београдском сајму. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је програм, 

који достављамо у прилогу, а који ће бити реализован на штанду Министарства и у 

конференцијској сали изложбеног простора Хале 2, ниво Ц. 

У оквиру наведене манифестације, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја организовало је представљање установа образовања и васпитања и достигнућа 

наше деце и ученика и бројне друге активности које су намењене деци, ученицима и 

родитељима, представницима предшколских установа, основних и средњих школа, као 

и другима који су заинтересовани за област образовања и васпитања. 

Позивамо Вас да, заједно са децом, ученицима и родитељима, васпитачима и 

наставницима и другим запосленим у Вашој установи посетите активнос и и садржаје у 

оквиру приложеног програма. 

Школски дан одржава се у четвртак, 27. октобра 2022. године, када је предвиђено 

представљање основних и средњих школа, кроз реализацију бројних активности 

намењених различитим циљним групама — деци, ученицима, родитељима и свим 

запосленим у установама образовања и васпитања. 

Излагања и радионице за стручњаке у области образовања и васпитања које се 

реализују у конференцијској сали, у смислу Правилника о сталном стручном 

усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника, представљају вид интерног 

стручног усавршавања које се остварује у установи у трајању од 6 сати, што треба 

евидентирати у портфолијима наставника, васпитача и стручних сарадника (као посебан 

извештај директора са списком учесника). 

Нарочито се захваљујемо деци, ученицима и родитељима, као и запосленима у 

предшколским установама, основним и средњим школама који ће током Сајма 

образовања и наставних средстава, а посебно у оквиру Школског дана представити своја 

достигнућа, резултате и примере добре праксе. Ови учесници су уложили посебне 

напоре да на најбољи начин упознају посетиоце Сајма образовања и наставних средстава 

са активностима којима се поносе.  



Верујемо да ће представници Ваше установе показати интересовање за посету 

Сајму образовања и наставних средстава, а посебно Школском дану, као и да ће Ваша 

установа бити у могућности да организује посету за заинтересоване.  

ЗНАЊЕ .ЈЕ МОЋ и зато, видимо се на Сајму образовања и наставн х средстава. 

С поштовањем, 

Прилог: Као у тексту (1). 

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ 

 


