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Са циљем што безбедније реализације васпитно-образовног процеса у установама и у
жељи да запослени у образовању добију релевантне и поуздане одговоре на сва
питања и дилеме о свим начинима заштите током пандемије од стране медицинских
стручњака, организујемо АКРЕДИТОВАНИ ВЕБИНАР „СА СТРУЧЊАЦИМА НА ВЕЗИ
2 – БЕЗБЕДНО ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ“
Уводне речи:
1. Бранко Ружић, први потпредседник Владе Републике Србије и министар просвете,
науке и технолошког развоја
2. др Јелена Зајегановић Јаковљевић, руководитељка програма за здравље и рани
развој, УНИЦЕФ Србија
3. Снежана Милојковић, председник, Савез учитеља Републике Србије
Говоре:
1. др Оливера Контић Вучинић, Гинеколошко-акушерска клиника УКЦ Србије,
председница Секције за гинекологију и акушерство Српског лекарског друштва
2. др Владан Шапоњић, специјалиста епидемиологије, Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“
3. др Ана Банко, доцент, специјалиста микробиологије са паразитологијом, Институт за
микробиологију и имунологију Медицинског факултета Универзитета у Београду
Модераторке: Сузана Мијушковић и Ана Младеновић
Вебинар се одржава у два термина: 16. и 23. децембар од 18:00 путем преноса на
YouTube каналу Савеза учитеља 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.
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ПРИЈАВА се врши путем линка:
https://forms.office.com/r/233qLXhJ0W
, учесници ће приликом пријаве одабрати термин у ком желе да похађају вебинар, а
потом ће добити линк за његово праћење. Формулар за пријаву садржи и поље за сва
питања учесника у вези са темом скупа која су добродошла и која ће бити узета у обзир
при конципирању излагања говорника.
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