Cursuri gratuite online și față în față creditate EMC desfășurate prin proiectul
CORRECT IT!
ASOCIATIA EVEREST, prin proiectul „CORRECT IT !” finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de
parteneriat strategic în domeniul educației și formării profesionale, vă invită să urmați CURSURILE ONLINE
SI FAȚĂ ÎN FAȚĂ DE PREVENIRE A OBEZITĂȚII ȘI PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS.
Cursul este organizat pe 6 module în sistem blended-learning (online și față în față). Fiecare modul a fost
elaborat de unul dintre partenerii proiectului și împărtășit pe o platformă comună de predare. Printre
tematicile abordate în curs enumerăm: cauzele obezității, educație nutrițională, strategii de prevenire și
combatere a obezității, schimbarea atitudinii și influența mass-media asupra comportamentelor nesănătoase
etc.

Cursul online

poate fi accesat pe platforma

https://correct-itcourse.eu/login/index.php,

începând cu 01 MAI 2019 și până la data de 30 iulie 2019, prin înregistrarea pe platformă în baza creării unui
cont cu user și parolă.

Cursurile față în față

se vor desfășura conform unei agende pe care o vom comunica ulterior sau la

solicitarea școlii, în lunile iunie, iulie 2019, și numai de către cei care finalizează cursul online.
Deoarece bugetul proiectului impune un număr limitat de cursanți în cadrul modulelor față în față, la acestea
vor participa primii 150 doritori, dacă au finalizat, în prealabil, modulele online.
Participanții vor primi certificate de absolvire cu specificarea numărului de ore de pregătire profesională
continua.
Reamintim că acest proiect are ca obiectiv general creșterea nivelului de conștientizare în rândul asistenților
medicali, profesorilor, asistenților sociali, studenților, părinților, adolescenților, copiilor și părților interesate
privind eficacitatea prevenirii obezității și promovarea unui stil de viață sănătos.
Prin activitățile de instruire, diseminare și conștientizare elaborate în timpul implementării proiectului se
urmărește prevenirea obezității și la promovarea unui stil de viață sănătos în rândul cadrelor didactice,
asistenților sociali, asistenților medicali, pacienților, copiilor, părinților, autorităților publice și altor factori de
răspundere interesați.
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