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Децембарски МПНТР
Месечни преглед вести

Свако стручно образовање jесте дуално образовање коjе подразумева део образовања у школи, а
други део на пракси у компаниjама, истакао jе министар, додаjући да jе то немогуће остварити
без jавно – приватног партнерства.

Private-public partnership у образовању? Да, идемо ка томе: goo.gl/ZyMvoj
pic.twitter.com/9CITxEZsH0
МПНТР @MPNTR · A MONTH AGO

Током 2015. године отворили смо наше регистре како би јавност имала потпуни увид у наш рад.
Такође, радује нас што су такмичари #hakaton @startit користили наше opendata податке при изради
апликације која би помогла будућим бруцошима при упису на студије.

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

Поносни смо јер је наш напор препознат, подржан и, надамо се, прави корак ка 100%
#opendata #gov Хвала на Похвали! pic.twitter.com/qH18scUhp5
МПНТР @MPNTR · A MONTH AGO

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

Да ли сте знали да imgur.com/FHaK8Jp >> @PortalMladi @karijera_cgcc @StavMladih
@YIHRSerbia @srednjoskolci pic.twitter.com/7gVR32m3uh
МПНТР @MPNTR · A MONTH AGO

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

Прво заседање српско-аустријске мештовите комисије - сазнајте више на: goo.gl/Or4XSl
#nauka pic.twitter.com/ha4K453Hl9
МПНТР @MPNTR · 19 DAYS
AGO

Министар Вербић је нагласио да ђаци у школама имају више часова него што је то законом
дозвољено и затражио да надлежна стручна тела преиспитају наставне програме као би
се та пракса прекинула.

О томе како ће и због чега надлежна стручна тела морати да преиспитају наставне
програме: goo.gl/0Rqs4W pic.twitter.com/4W0zxpXpJB
МПНТР @MPNTR · 18 DAYS
AGO
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МПНТР
@MPNTR

Смањење -обавезних изборних- предмета је управо оно о чему говорите. @SlobodarskaSrbi
Тиме се ствара простор за више изборних.
18 DAYS
AGO

Да се смањи број часова у школама
Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић
присуствовао је данас конститутивној седници Националног просветног
савета, првој након деветомечне паузе због избора нових чланова, које
бира Скупштина Србије. Обраћајући се члановима НПС, министар Вербић је указао да
имају велику одговорност и да када доносе одлуке размишљају о ученику.
MPN

Додатни садржаји, интеракција и знање које овде ђаци могу да стекну помоћи ће и наставницима
у њиховом даљем раду – рекао је министар Вербић након обиласка Научног камиона.

Научни камион Центра за промоцију науке
Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић
обишао је данас Научни камион Центра за промоцију науке, који је
постављен на платоу испред Скупштине града од 23. до 25 децембра 2015. године.
Министар Вербић је навео да најзначајни део програма у Научном камиону, а колико
видимо и најзаступљенији, је онај који се односи на школске радионице и рад са нашим
основцима.
MPN

Резултати мониторинга и евалуације инклузивног образовања указују да су родитељи недовољно
информисани и имају велике дилеме и нејасноће у тумачењу закона и подзаконских аката у
процесу остваривања права на образовање своје деце.

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

Циљ инфо-линије је да мотивише родитеље да се укључе у образовно-васпитни процес
(1/2) pic.twitter.com/uKGNQakXwC
МПНТР @MPNTR · 20 HOURS
AGO

Увођење инфо-линије треба да допринесе повећаном и квалитетном
укључивању родитеља у образовно-васпитни процес и развоју
инклузивног образовања. Инфо-линија ће бити активна радним
данима од 12:00 до 19:00 часова.
„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.
MPN
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