Με συγχρηματοδότηση από
το πρόγραμμα «Erasmus+»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2ο Δελτίο Τύπου
Breaking Weight Bias - Οκτώβριος 2021
Τι έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα;
IO1 - Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Breaking Weight Bias
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Breaking Weight Bias αποτελεί τον πυρήνα του έργου και
ο στόχος του είναι να προσφέρει έγκυρο εκπαιδευτικό υλικό στους επιστήμονες υγείας, ώστε να
είναι σε θέση να προσφέρουν στους ασθενείς τους την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, αφότου
διερευνήσουν πρώτα οι ίδιοι την ύπαρξη τυχόν προκαταλήψεων βάσει βάρους.
Το πρώτο βήμα ήταν να αναγνωρίσουμε τα πιο σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με το
στίγμα βάρους σε κάθε χώρα από τους συνεργάτες του έργου. Για το σκοπό αυτό,
πραγματοποιήσαμε μία σε βάθος έρευνα, καθώς επίσης ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο, το
οποίο διανείμαμε σε κάθε συνεργάτιδα χώρα.
Το επόμενο βήμα ήταν να δημιουργήσουμε τη Μεθοδολογία και τη Δομή του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος. Στην παρούσα φάση, στόχος είναι η ολοκλήρωση της τελικής εκδοχής της
δομής, η οποία θα καθορίσει τα κεφάλαια, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το σύστημα
αξιολόγησης και ό,τι άλλο αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Breaking Weight Bias.

2η επίσημη συνάντηση του προγράμματος

Η 2η συνάντηση του προγράμματος
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 20
Σεπτεμβρίου 2021.
Εκπρόσωποι από όλες τις συνεργάτιδες εταιρίες
συναντήθηκαν για να συζητήσουν σχετικά με την
εξέλιξη του προγράμματος και τις επερχόμενες
δράσεις.

#BreakingWeightBias
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Εμβόλιμο εργαστήριο
Οι συνεργάτες του προγράμματος συναντήθηκαν σε ένα διαδικτυακό εργαστήριο που
πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2021, στο οποίο συζήτησαν για το εκπαιδευτικό υλικό,
τη χρήση της γλώσσας, τη βιβλιογραφία κτλ.
Αυτή η συνάντηση ήταν μία ευκαιρία για να συζητηθούν πιθανοί προβληματισμοί και να
απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό.
Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού
υλικού υψηλής ποιότητας.

Τι αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια;
Στις επόμενες εβδομάδες, οι συνεργάτες του προγράμματος θα εργάζονται στο περιεχόμενο
της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης, οι συνεργάτες θα αναπτύξουν
ένα εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα είναι χωρισμένο σε κεφάλαια και θα περιέχει πρακτικές
πληροφορίες που θα απευθύνονται στην ομάδα-στόχο. Έτσι, οι επαγγελματίες υγείας θα είναι
σε θέση να βοηθούν τους ασθενείς τους, παρέχοντάς τους τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα.

Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε μας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης! #BreakingWeightBias

Συνεργάτες

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

