
Јануарски МПНТР
Месечни преглед вести

by МПНТР a minute ago

Нови предлог Правилника + Конкурс за 17 програмских активности #NID #važnoje

МПНТР @MPNTR · 4 DAYS

AGO

Предлог новог Правилника #nauka Надамо се брзом усвајању: goo.gl/xvhA3t

pic.twitter.com/FKDLMJ87IJ
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МПНТР @MPNTR · 4 DAYS

AGO

Напокон! Финансирање 17 програмских активности #NID - Јaвни позив #mpntr на:

goo.gl/mzY7a9 #RT pic.twitter.com/CKROFTpq33

...јер да, јесте важно.

SRDJAN VERBIĆ @SVERBIC @MPNTR · · 3 DAYS

AGO

e nek smo vala i ovo doživeli @MPNTR #nauka pic.twitter.com/WsVsvlBXt7
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Светосавске награде освојило је 17 појединаца и институција који
су се својим залагањем и оствареним резултатима истакли у
области образовања и васпитања током 2015. године. Честитамо!

МПНТР @MPNTR · 6 DAYS

AGO

17 награђених појединаца и институција који су се својим залагањем и оствареним
резултатима истакли #mpntr pic.twitter.com/YYPtJXYbGn

МПНТР @MPNTR · 6 DAYS

AGO

#važnoje #svetosavska Честитамо! pic.twitter.com/ZwpAQeYLZk
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МПНТР @MPNTR · 6 DAYS

AGO

#važnoje #svetosavska #mpntr pic.twitter.com/ANBeOYj5b4

На Савиндан, дан школске славе, у Народном позоришту у Београду, одржана је
традиционална свечаност ,,Светосавска академија“
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МПНТР @MPNTR · 6 DAYS

AGO

Разумети, прихватити; стално откривати и стремети @sverbic отворио
#svetosavskaakademija, срећан #savindan pic.twitter.com/ScNpqKzLlp

 MPNTR_IZNUTRA · 2 DAYS

AGO

#svetosavska

У јануару смо кренули са упитницима #eksternovrednovanje како бисмо сазнали мишљење
просветних радника, али и колектовали предлоге и сугестије. Четири упитника који трају
по седам дана - тренутно је #live Упитник бр.3.
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МПНТР @MPNTR · 19 DAYS

AGO

Eкстерно вредновање? Ваше мишљење нам је важно! Зато, #uključise -- goo.gl/938kHo

#RT pic.twitter.com/AHVkCdz7LT

МПНТР @MPNTR · 12 DAYS

AGO

Само Ви нам можете указати на предности и мане овог процеса. Зато, #uključise --

goo.gl/twgArD pic.twitter.com/XYXrlwKtWj
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МПНТР @MPNTR · 5 DAYS

AGO

Али! Данас је четвртак, а четвртак је за #eksternovrednovanje Упитник бр. 3 пронађите на
goo.gl/OYwWY6 pic.twitter.com/W7Nsx2KRA0

Током првог месеца 2016.године, заживела је и апликација која ће поможи директорима да
предложе нове образовне профиле као и Инфо-линија за родитеље #inkluzija
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МПНТР @MPNTR · 15 DAYS

AGO

Од данас је директорима СШ омогућено да преко веб апликације предложе нови
образовни профил #obrazovanje #mpntr pic.twitter.com/PUGRt5RpkJ

MPN

„Инфо-линија за родитеље - подршка инклузивном
образовању"

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларија
УНИЦЕФ-а за Србију подржали су пројекат „Инфо-линија за родитеље -

подршка инклузивном образовању" организације Иницијатива за
инклузију ВеликиМали која преко десет година врши услуге

професионалног и бесплатног саветовања родитеља, посебно родитеља деце/ученика са
сметњама у развоју.

Шта је #MPNTR радило током 2015. године? Ево важнијих промена.

https://storify.com/MPNTR/januarski-mpntr

https://twitter.com/#!/search?q=%23obrazovanje
https://twitter.com/#!/search?q=%23mpntr
https://t.co/PUGRt5RpkJ
https://twitter.com
//twitter.com/MPNTR
//twitter.com/MPNTR
//twitter.com/MPNTR/status/689163796947021824
http://www.mpn.gov.rs/info-linija-za-roditelje-podrska-inkluzivnom-obrazovanju/
http://www.mpn.gov.rs
http://www.mpn.gov.rs
https://twitter.com/#!/search?q=%23MPNTR


МПНТР @MPNTR · 25 DAYS

AGO

Неке од важнијих промена током 2015. године #mpntr Инфографик пронађите и на:

goo.gl/RNkEHr pic.twitter.com/hbIDbXglWB
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