Navidezna (virtualna) šola pediatrične prehrane

Drage kolegice in kolegi!

Bolje virtualna šola kot virtualna prehrana! Šolo pediatrične prehrane kot strokovni dogodek s
predavanji in delavnicami smo načrtovali za april. Vsa mesta za udeležence so bila zasedena v petih
dneh od objave. Potem je bila razglašena epidemija, termin smo prestavili na 9. september, a nič ne
kaže in še manj zagotavlja, da se bo epidemiološka situacija do takrat umirila. Zato smo sklenili, da
bomo šolo izvedli v obliki spletnih seminarjev. Več seminarjev, ker silno dvomimo, da bi večini
ustrezalo 6 ali 7 urno zbrano gledanje in poslušanje še tako virtuoznih predavateljev na ekranu.
Zato smo originalni (napovedani) program šole nekoliko a ne preveč prilagodili. Režiserjev rez.
Program seminarjev je priložen. Je pa v vsaki slabi stvari tudi nekaj dobrega. Če je bilo za Šolo v »živi«
izvedbi zaradi predvidenih delavnic na voljo le 60 mest, zdaj te omejitve ni več.
V prvem seminarju, ki bo na sporedu 9. septembra ob 19. uri, bomo govorili o smernicah zdrave
prehrane (načeloma) zdravih otrok in mladostnikov. Čeprav morda mislite, da o tem veste že skoraj
vse, boste presenečeni, koliko novih ugotovitev se je nabralo v zadnjih nekaj letih. (pripomba avtorja:
Tudi jaz sem bil, ko sem ta seminar pripravljal). In seveda, tudi na naših spletnih seminarjih bo dovolj
časa za vaša vprašanja in zanimivo diskusijo.
Pa še to. Res je, da boste seminarje spremljali preko računalnika, se pravi preko škatle. Verjemite pa,
da bo a marsikatero naše razmišljanje pa tudi način podajanja precej »out of the box«, se pravi
drugačno od večine spletnih seminarjev, ki ste jih vajeni.

Kako se prijavite na dogodek? Preko naše spletne strani:

http://probiotics.si/Dogodki.aspx?evt=7&c=Navidezna%20%C5%A0ola%20pediatri%C4%8Dne%20pre
hrane

Prijavite se lahko na vse tri spletne seminarje ali le na posameznega izmed njih. Po prijavi boste
prejeli obvestilo in potrebne povezave, da se boste lahko pridružili seminarju.
Ekipa naše Spletne seminarne se že veseli ponovnega navideznega druženja z vami!
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