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Εκπαιδευτικό Υλικό Breaking Weight Bias
Δυναμική Αναπαράσταση (απαιτείται δημιουργία λογαριασμού)

Το πρόγραμμα Breaking Weight Bias ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα
(30 Νοεμβρίου 2022). Σας παρουσιάζουμε το υλικό που δημιουργήσαμε τα τελευταία δύο
χρόνια στα πλαίσια του προγράμματος, το οποίο είναι με ελεύθερη πρόσβαση προς
όλους. Ακολουθούν οι σύνδεσμοι από τα 2 βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία:

#BreakingWeightBias

Breaking Weight Bias, 4ο Δελτίο Τύπου- Νοέμβριος 2022

3η Συνάντηση του Προγράμματος Breaking Weight Bias

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, η ομάδα του προγράμματος Breaking Weight Bias
συναντήθηκε στην υπέροχη Αθήνα για την 3η Διεθνική Συνάντηση Συνεργάτιδων!

Η συνάντηση αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία για τις συνεργάτιδες να γνωριστούν από
κοντά για πρώτη και -δυστυχώς- και για τελευταία φορά, αφού το πρόγραμμα Breaking
Weight Bias οδεύει προς την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Τα θέματα που καλύφτηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης αφορούσαν την
οριστικοποίηση της 2ης σειράς αποτελεσμάτων, τις εκδηλώσεις που στοχεύουν στη
διάδοση του προγράμματος, την εξέλιξη των πιλοτικών διαδικασιών αξιολόγησης του
προγράμματος και τέλος, όλες τις εκκρεμότητες που σχετίζονται με την ολοκλήρωση του
προγράμματος.

https://www.facebook.com/BreakingWeightBias
https://www.youtube.com/channel/UCKgI-JIOpYgT4OWWyLJPgzA
https://breakingweightbias.eu/
https://breakingweightbias.eu/el/ekpaideytiko-yliko-bwb
https://breakingweightbias.eu/el/dynamiki-anaparastasi


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

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.

Συνεργάτες

Εκδηλώσεις Διάδοσης του Προγράμματος

Σε κάθε χώρα πραγματοποιήθηκαν Τοπικές
Εκδηλώσεις Διάδοσης του Προγράμματος. Ο
βασικός στόχος κάθε εκδήλωσης ήταν η αύξηση
της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας
σχετικά με τα αποτελέσματα του πρoγράμματος,
δηλαδή, του εκπαιδευτικού υλικού Breaking
Weight Bias και των συνοδευτικών εργαλείων. 

Κάποιες από τις συνεργάτιδες πραγματοποίησαν
τοπικές εκδηλώσεις στις αρχές Σεπτέμβρη με
μεγάλη επιτυχία και εισέπραξαν θετική
ανατροφοδότηση από την ομάδα-στόχο.
Εκτιμούμε ότι στις δράσεις αυτές πήραν μέρος
περισσότεροι από 400 άνθρωποι.


