
Новембарски МПНТР
Месечни преглед вести

by МПНТР 2 minutes ago

Правилник о о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и
наставнихсредстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности
образовања одраслих и Правилником о врсти, називу и садржају образаца и начину
вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у
образовању одраслих

MPN

Неформално образовање одраслих: од данас, два нова
Правилника
Министар просвете науке и технолошког развоја је донело подзаконске

акте којима се ближе уређују неформално образовање одраслих и учешће установа и
других организација (јавна агенција, јавно предузеће, организација надлежна за послове
запошљавањаагенција за запошљавањепривредно друштвоносиоци послова
професионалне рехабилитацијерегистровани предузетници синдикална
организацијеудружењастручна друштва, организације за образовање одраслих народни,

раднички, отворени универзитетиуниверзитети

#leadthechange трибина о искуствима студената који су учествовали у
билатералној сарадњи РС и Албаније

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

https://storify.com/MPNTR/novembarski-mpntr?utm_source=embed_header
//storify.com/MPNTR
https://storify.com/MPNTR/novembarski-mpntr
http://www.mpn.gov.rs/neformalno-obrazovanje-odraslih-od-danas-dva-nova-pravilnika/
http://www.mpn.gov.rs
http://www.mpn.gov.rs
https://twitter.com/#!/search?q=%23leadthechange


МПНТР @MPNTR · 22 DAYS

AGO

Почела је трибина #leadthechange! Млади младима @YIHRSerbia @PortalMladi

pic.twitter.com/saml6lnDEi

#NTstrategija

МПНТР @MPNTR · 17 DAYS

AGO

НАЦРТ Стратегије научног и технолошког развоја до 2020. године ( ПДФ: goo.gl/vmvUEm

) #RT pic.twitter.com/L3SilyYWd9
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GIPHY · 11 MINUTES AGO
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Srdjan

Verbić
@sverbic

@MPNTR · 17 DAYS

AGO

Počela je javna rasprava o nacrtu Strategije naučnog i tehnološkog razvoja
ln.is/www.mpn.gov.rs… #izvrsnost i #relevantnost Uključite se!

Посебна #javnarasprava јер нам је важно да чујемо шта стипендисти МПНТР, докторанди, млади
истраживачи и научници мисле о #NTstrategija

МПНТР @MPNTR · 5 DAYS

AGO

Улагати у људске капаците НТ заједнице, ојачати изврсност и релевантност у
истраживању @sverbic #NTstrategija pic.twitter.com/n4hYkwcAbd
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NENAD

ČELAREVIĆ @NENADCICKO

@MPNTR · · 5 DAYS

AGO

Razgovor o #strategijaNT @MPNTR, puna sala rektorata pic.twitter.com/MlOWcI6kNp

У Скупштини Србије на Европски дан против сексуалног насиља над децом представљен је Нацрт
прве Стратегије у образовању за спречавање сексуалног злостављања деце

MPN

Представљен Нацрт Стратегије за спречавање
сексуалног злостављања деце
Европски дан борбе против сексуланог злостављања деце обележава се
први пут ове године у свим европским земљама. Према подацима једно
од петоро деце у Европи доживело је сексулано насиље. Србија у томе не

заостаје за Европом. Стручњаци опомињу да се мора много више улагати у превенцију.
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МПНТР @MPNTR · 14 DAYS

AGO

,, (...) законе и подзаконска акта... али је битно да се они доследно, без изузетка и
оклевања примењују.'' pic.twitter.com/Tjbk3cnIO9

#modernizacijaškole #mladi

МПНТР @MPNTR · 13 DAYS

AGO

Биће реконструисана 201 школа, а вредност целог проjекта jе око 30 милиона евра -

mpn.gov.rs/za-brzu-modern… #RT pic.twitter.com/QU4GyZ3Olx
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МПНТР @MPNTR · 9 DAYS

AGO

Право је задовољство отворити нову зграду Студ.центра у Чачку, студ.дом је проширен
за 130 смештајних места! #mpntr pic.twitter.com/Cen4Jm32XE

MPN

Услови за студирање у Бујановцу међу најбољим у Србији
Председник Владе Републике Србије Александар Вучић посетио је
новоизграђену зграду одељења Економског факултета из Суботице у
Бујановцу, и изразио задовољство условима за студирање и рад у тој
високошколској установи. Премиjер jе доделио дипломе првоj генерациjи

дипломираних студената и поручио студентима да буду марљиви, да уче, да jе то
наjважниjе и да нико не може да им одузме знање.
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МПНТР @MPNTR · 6 DAYS
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Браво иновативци! @is_petnica @PortalMladi @karijera_cgcc pic.twitter.com/0u9GD92njn

МПНТР @MPNTR · 6 DAYS

AGO

130 средњошколаца са око 100 различитих малих пројеката из науке - @is_petnica -

goo.gl/fLdQax pic.twitter.com/m80oBXOkt0
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Мишљење младих је важно @AIESECserbia @PortalMladi @karijera_cgcc @StavMladih #YSforum

pic.twitter.com/AmjTXkFe1L
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