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Са циљем што безбедније реализације васпитно-образовног процеса у установама у
новој школској години и у жељи да запослени у образовању добију релевантне и
поуздане одговоре на сва питања и дилеме о свим начинима заштите у току пандемије
од стране медицинских стручњака, уз подршку УНИЦЕФ-а и у сарадњи са Педагошким
друштвом Србије, Савезом удружења медицинских сестара предшколских установа
Србије и Удружењем стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије,
Савез учитеља Републике Србије организује АКРЕДИТОВАНИ ВЕБИНАР „СА
СТРУЧЊАЦИМА НА ВЕЗИ – БЕЗБЕДНО ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ“ Говоре: Др Драгослав
Поповић, саветник УНИЦЕФ-а за имунизацију и јавно здравље
Др Владан Шапоњић, специјалиста епидемиологије, Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“
Др Ана Банко, доцент, специјалиста микробиологије са паразитологијом, Институт за
микробиологију и имунологију Медицинског факултета Универзитета у Београду
Вебинар се одржава у три различита термина: 31. август, 14. септембар и 21. септембар
од 18:00 путем YouTube канала и намењен је свим запосленима у установама
предшколског, основношколског и средњошколског образовања.
Вебинар је бесплатан за учеснике који ће добити уверење о похађању стручног скупа од
1 бод.
ПРИЈАВА се врши путем линка:
https://forms.office.com/r/tRQebh0pzN
и учесници ће приликом пријаве одабрати термин у ком желе да похађају вебинар, а
потом ће добити линк за приступ путем ког ће моћи да похађају вебинар са било ког
уређаја који је повезан на интернет.
Такође вас обавештавамо да УНИЦЕФ канцеларија у Србији у сарадњи са партнерима
реализује различите активности чији је циљ подршка што безбеднијем и квалитетнијем
функционисању образовног система у време пандемије Covid 19. Једна од активности је
и истраживање које се реализује у сарадњи са Ipsos Strategic Marketingom и које се бави
ставовима према различитим аспектима који се могу довести у везу са коронавирусом.
Резултати истраживања ће се користити за даље планирање активности у овој области.
Линк ка упитнику је:
http://ipsosanketa.com/run/?lng=sr&amp;
;code=2ykhcdr1gnv912103668 , а за његово попуњавање је потребно око 15 минута.
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Попуњавање упитника је анонимно, све информације остаће поверљиве и користиће се
само збирно у сврху овог истраживања.
Уколико имате било које додатно питање у вези са попуњавањем упитника, молимо вас
да се прво обратите Ipsos Strategic Marketingu на:
istrazivanje@ipsos.rs
који ће вам у консултацији са УНИЦЕФ-ом, послати одговор у најкраћем року и унапред
се захваљујемо на времену издвојеном за попуњавање упитника!
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