
 

 

 

 

Савету родитеља                                                                                                                         

Наставничком већу 

 

Поштовани родитељи, уважени просветни радници,  

 

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије вас позива на једночасовну онлајн-

трибину „Државна матура – испит и за родитеље?“ која ће бити одржана преко Зум (Zoom) 

aпликације у четвртак,  23. децембра 2021. године с почетком у 15 часова. 

 

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије (НАРНС), основана 2017. године, кровна 

је организација Градских клубова родитеља и наставника који се налазе при школама и 

предшколским установама у 12 градова и општина Србије. Асоцијација је посвећена  

унапређењу сарадње и изградње културе уважавања међу различитим актерима, посебно 

родитељима и просветним радницима, који заједнички раде на остваривању најбољег интереса 

детета у образовању, градећи инклузиван, доступан и квалитетан систем образовања.  

 

Трибина се организује са циљем потпунијег информисања родитеља у вези са дизајном 

Државне матуре, динамиком предвиђених активности и могућностима које ова врста испита 

отвара ученику. Трибина је првенствено намењена родитељима ученика осмог разреда основне 

школе, и првог и другог разреда средње школе, али и просветним радницима, како би добили 

све информације када им се обраћају родитељи када имају неко питање или недоумицу у вези 

са овом темом. Поред тога, ово је прилика родитељима и наставницима да постављају питања и 

размене информације са експертима и доносиоцима одлука, нарочито имајући у виду да прва 

генерација која полаже матуру јесте генерација ученика која је средњу школу уписала 2020. 

године. 

 

Учесници трибине су Марија Крнета, руководилац групе за средње опште и уметничко 

образовање,  Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Грегор Мохорич, вођа 

пројектног тима пројекта Државне матуре.  

 

Линк за Трибину је: Nacionalna asocijacija NARNS is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: Drzavna matura - ispit i za roditelje? 

Time: Dec 23, 2021 03:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/83472026116?pwd=RmQ1YzlyYlJVRWJXUUx6bEZkOWJtQT09 

 

Meeting ID: 834 7202 6116 

Passcode: 623078 

One tap mobile 

+13126266799,,83472026116#,,,,*623078# US (Chicago) 

https://us02web.zoom.us/j/83472026116?pwd=RmQ1YzlyYlJVRWJXUUx6bEZkOWJtQT09


 

 

 

 

+13462487799,,83472026116#,,,,*623078# US (Houston) 

 

Dial by your location 

        +1 312 626 6799 US (Chicago) 

        +1 346 248 7799 US (Houston) 

        +1 669 900 6833 US (San Jose) 

        +1 929 205 6099 US (New York) 

        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 US (Washington DC) 

Meeting ID: 834 7202 6116 

Passcode: 623078 

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kb4Qy3t0dk 

 

Трибина ће почети тачно у 15 часова. Питања за говорнике можете да припремите и пошаљете 

раније на електронску адресу narnsoffice@gmail.com. Током трајања трибине, биће омогућено 

непрекидно постављање питања у чет-боксу. Самим логовањем на Зум линк, сматраће се да 

дајете дозволу да се скуп на коме учествујете снима. Трибину можете и уживо пратити на нашој 

Фејсбук страници: Partnerski za obrazovanje 

  

С поштовањем,  

 

Драгана Ђурић, Директорка НАРНС 

 

mailto:narnsoffice@gmail.com
https://www.facebook.com/obrazovanjeSrbija

