
Ce s-a făcut până acum?

IO1 - Cursul de formare Breaking Weight Bias
Cursul de formare Breaking Weight Bias este nucleul proiectului și își propune să
ofere un conținut valid de formare profesioniștilor din domeniul sănătății,
pentru a oferi pacienților lor cel mai bun sprijin posibil  cu privire la impactul
dăunător al prejudecății în greutate.

Primul pas a fost identificarea celor mai relevante probleme legate de
prejudecățile în greutate și stigmatizare din fiecare țară parteneră. În acest sens,
am efectuat cercetări de teren aprofundate și am pregătit, de asemenea, un
chestionar care a fost distribuit grupului nostru țintă din fiecare țară parteneră.

Următorul pas a fost crearea metodologiei și curiculei. Partenerii lucrează în
prezent la versiunea finală a acestui document, care va stabili structura
modulelor, conținutul, metodologia, sistemul de evaluare și toate aspectele
relevante cursului de formare Breaking Weight Bias.

Ce urmeaza?

În următoarele săptămâni, partenerii proiectului vor lucra la conținutul cursului
de formare. Conform metodologiei, acesta va fi dezvoltat modular și va conține
informații practice pentru grupul țintă (profesionisti din domeniul sănătății).

În acest sens, partenerii proiectului se vor întâlni într-un atelier online pe 25
octombrie pentru a discuta despre materialul de instruire, limbajul folosit,
resursele etc. Această întâlnire va fi o șansă de a discuta posibile neclarități și de
a pune întrebări privind dezvoltarea materialelor de instruire. Considerăm că
această cooperare va avea ca rezultat un conținut de formare de cea mai înaltă
calitate.

Perioada de implementare:
01-10-2020 - 30-09-2022

Numărul proiectului: 
2020-1-UK01-KA204-079106 

#BreakingWeightBias
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https://breakingweightbias.eu/


Rămâneți pe aproape și urmăriți hashtagul nostru
#BreakingWeightBias pe rețelele sociale!

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului,
care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care
poate fi făcută a informațiilor conținute în aceasta.

Parteneri

A 2-a întâlnire de proiect

A doua întâlnire de proiect a avut loc
online pe data de 20 septembrie 2021.

Reprezentanții tuturor organizațiilor
partenere s-au întâlnit pentru a
discuta despre progresul proiectului și
activitățile viitoare. În acest moment,
partenerii de proiect lucrează la un
curs de eLearning pentru
profesioniștii din domeniul sănătății
despre părtinirea greutății, pentru a-i
ajuta să ofere cea mai bună îngrijire
posibilă pacienților lor.


