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

Breaking Weight Bias, 3ο Δελτίο Τύπου - Απρίλιος 2022
Τι έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα
IO1 - Το εκπαιδευτικό υλικού του Breaking Weight Bias
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Breaking Weight Bias αποτελεί τον πυρήνα αυτού
του έργου και σκοπεύει να παρέχει έγκυρο εκπαιδευτικό υλικό για τους επαγγελματίες
υγείας, ώστε να προσφέρουν στους ασθενείς τους την καλύτερη δυνατή υποστήριξη,
προσκαλώντας τους να επαναξιολογήσουν πιθανές δικές τους πεποιθήσεις σχετικά με
το βάρος.
Πολλές ενδιαφέρουσες εξελίξεις έχουν συμβεί μέχρι στιγμής! Μετά την προετοιμασία
της μεθοδολογίας και της θεματολογίας του προγράμματος, οι συνεργάτες ανέπτυξαν
το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με βάση την επιστημονική έρευνα. Ύστερα από εκτενή
επεξεργασία και επαναξιολόγηση, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι πλέον έτοιμο
για δημοσίευση στα αγγλικά, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται μεταφράσεις στα
ελληνικά και στα πολωνικά.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κεφάλαια του εκπαιδευτικού υλικού και το
περιεχόμενο του εκάστοτε κεφαλαίου στο τελευταίο infographic και newsletter μας!

Το κανάλι μας στο youtube

Δημιουργήσαμε το δικό μας κανάλι
στο Youtube, όπου έχει ανέβει το
βίντεο για την παρουσίαση του
έργου μας και την ευαισθητοποίηση
των επαγγελματιών υγείας για τις
επιπτώσεις του στίγματος βάρους
στην υγεία.

#BreakingWeightBias
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Οι διαδικτυακές συναντήσεις των συνεργατών
Οι
συνεργάτες
του
προγράμματος
συναντιούνται διαδικτυακά σε τακτική βάση για
να αξιολογούν την εξέλιξη των επιμέρους
εργασιών και να καθορίζουν τις νέες δράσεις
του προγράμματος.
Τώρα θα επικεντρωθούμε στην ολοκλήρωση της
διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας,
καθώς επίσης και της δημιουργίας ενός
διαδικτυακού χώρου συνάντησης με όνομα
Ακαδημία Breaking Weight Bias, στην οποία οι
χρήστες από ολόκληρο τον κόσμο θα μπορούν
να επικοινωνούν, να ανταλλάζουν ιδέες και να
μοιράζονται τις καλύτερες πρακτικές.
Η Ακαδημία BWB θα έχει τη δυνατότητα να
μετατραπεί σε ένα μεγάλο δίκτυο που θα
αυξάνει
συνεχώς
τον
αντίκτυπο
του
προγράμματος.

Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε το
hashtag #BreakingWeightBias στα social media!

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.

