
Novosti za učitelje i nastavnike za siječanj 2013. 

 2. siječnja DW 

Život u Njemačkoj za 25 godina 

 2. siječnja Dnevnik.hr 

Što sve možemo očekivati od mladih: Ne daju napojnice, ne pozdravljaju starije... 

 2. siječnja Glas Slavonije 

U Pakistanu ubijene nastavnice jer obrazuju djevojčice 

 2. siječnja Glas Slavonije 

Ima li ministar Jovanović vaginu? 

 2. siječnja Večernji list 

PDV za pet posto poskupio strane knjige i udžbenike 

 2. siječnja Business.hr 

E-knjige sve popularnije 

 2. siječnja Glas Slavonije 

Problem s matematikom: Jesu li učenici gluplji ili učitelji lošiji? 

 3. siječnja Novi list 

Zbog batina ispred škole država mora isplatiti 7.500 eura 

 4. siječnja Slobodna Dalmacija 

Žene pobijedile u svih pet kategorija književne nagrade Costa 

 4. siječnja Večernji list 

Umjesto o pravim problemima govori se o navlačenju kondoma 

 10. siječnja Dnevno.hr 

'Jovanović još nije napravio najgoru stvar, ali je na putu' 

 11. siječnja Večernji list 

Dječji pisci tražit će plaćanje svih svojih tekstova u udžbenicima 

http://www.dw.de/%C5%BEivot-u-njema%C4%8Dkoj-za-25-godina/a-16490423?maca=kro-rss-cro-all-1479-rdf
http://dnevnik.hr/vijesti/zanimljivosti/sto-sve-mozemo-ocekivati-od-mladih-ne-daju-napojnice-ne-pozdravljaju-starije.html
http://www.glas-slavonije.hr/185848/2/U-Pakistanu-ubijene-nastavnice-jer-obrazuju-djevojcice
http://www.glas-slavonije.hr/kolumna/21/3422/Ima-li-ministar-Jovanovic-vaginu
http://www.vecernji.hr/kultura/pdv-pet-posto-poskupio-strane-knjige-udzbenike-clanak-493073
http://www.business.hr/b-it/e-knjige-sve-popularnije
http://www.glas-slavonije.hr/185896/3/Problem-s-matematikom-Jesu-li-ucenici-gluplji-ili-ucitelji-losiji
http://www.novilist.hr/Vijesti/Crna-kronika/Zbog-batina-ispred-skole-drzava-mora-isplatiti-7.500-eura
http://slobodnadalmacija.hr/Kultura/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/198398/Default.aspx
http://www.vecernji.hr/vijesti/umjesto-pravim-problemima-govori-se-navlacenju-kondoma-clanak-493880
http://danas.net.hr/intervju-tjedna/dalibor-perkovic-bili-smo-zaostali-prije-20-godina-a-onda-smo-krenuli-unazad
http://www.vecernji.hr/kultura/djecji-pisci-trazit-ce-placanje-svih-svojih-tekstova-udzbenicima-clanak-496500


 11. siječnja DW 

Trgovina djecom u stalnom porastu 

 14. siječnja 24 sata 

Pohvale kao odgojna metoda djeci više štete nego koriste 

 17. siječnja Glas Slavonije 

Knjižnica bez knjiga 

 20. siječnja Slobodna Dalmacija 

Prosvjetari u strahu: Željko Jovanović će nam smanjiti plaće za 10 posto 

 20. siječnja Večernji list 

SDP BIO PROTIV NAJMA ZGRADE ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, A SAD JE PRODULJIO 

UGOVOR 

 25. siječnja Slobodna Dalmacija 

Stručnjaci o promjenama uvjeta za upis: Roditelji mogu tužiti Jovanovića 

 30. siječnja Danas.hr 

Odgovor majci zgroženoj zbog lektire: Bajke su mračne i brutalne, ali i važne za odrastanje 

 30. siječnja Danas.hr 

HZZ objavio preporuke što studirati, a gdje smanjiti kvote 

 31. siječnja Večernji list 

Nasilje u školi – dječak dva sata pretučen sjedio na nastavi 

 

http://www.dw.de/unicef-trgovina-djecom-u-stalnom-porastu/a-16513020?maca=kro-rss-cro-all-1479-rdf
http://www.24sata.hr/obitelj/pohvale-kao-odgojna-metoda-djeci-vise-stete-nego-koriste-297307
http://www.glas-slavonije.hr/187156/9/Knjiznica-bez-knjiga
http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/199893/Default.aspx?__utma=216716429.466081570.1358676061.1358676061.1358681686.2&__utmb=216716429.12.10.1358681686&__utmc=216716429&__utmx=-&__utmz=216716429.1358676061.1.1.utmcsr=facebook.com%7Cutmccn=%28referral%29%7Cutmcmd=referral%7Cutmcct=/l.php&__utmv=-&__utmk=243404742
http://www.vecernji.hr/vijesti/stednja-bruxellesu-rasipnistvo-zagrebu-clanak-499510
http://www.vecernji.hr/vijesti/stednja-bruxellesu-rasipnistvo-zagrebu-clanak-499510
http://slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/200308/Default.aspx
http://danas.net.hr/hrvatska/skolska-knjiga-odgovor-majci-zgrozenoj-zbog-lektire-bajke-su-mracne-i-brutalne-ali-i-vazne-za-odrastanje
http://danas.net.hr/hrvatska/hzz-objavio-preporuke-sto-studirati-a-gdje-smanjiti-kvote
http://www.vecernji.hr/vijesti/nasilje-skoli-djecak-dva-sata-pretucen-sjedio-nastavi-clanak-504266

