
Περιεχόμενο που
αναπτύχθηκε από ειδικούς
στην προαγωγή της υγείας
και σε θέματα δημόσιας
υγείας που υποστηρίζουν
ευάλωτους πληθυσμούς.

 

Μελετήστε στο δικό σας
χρόνο υλικό με δυνατότητα

εκμάθησης offline
 Ακολουθήστε την πρόοδό
σας και μάθετε εν κινήσει
μέσω της εφαρμογής (app).

 

Δικτύωση &
Συνεργασία

Σχετικό &
Αξιόπιστο

Περιεχόμενο

Ευέλικτο
Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα

Συνεργαστείτε με τους
συνομηλίκους σας
χρησιμοποιώντας

εργαλεία εσωτερικής
επικοινωνίας

Η αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε άτομα από διαφορετικά κοινωνικά
στρώματα για να μάθουν πώς να αναζητούν, να βρίσκουν, να κατανοούν και να
αξιολογούν πληροφορίες υγείας από ηλεκτρονικές πηγές και να εφαρμόζουν
τις γνώσεις που αποκτήθηκαν για την αντιμετώπιση ή την επίλυση των
προβλημάτων υγείας τους μαζί με τους επαγγελματίες υγείας τους.

Το iHERE είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακής υγείας που λαμβάνει
υπόψη τις ανάγκες των ομάδων από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, αλλά
απευθύνεται κσι σε όποιον θέλει να βελτιώσει τις δεξιότητες ψηφιακού
γραμματισμού του σε θέματα υγείας (digital health literacy).

Οι κυρίως ωφελούμενες ομάδες είναι (α) μετανάστες / πρόσφυγες, (β)
ηλικιωμένοι και (γ) άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, που ζουν σε
συνθήκες φτώχειας και κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.

Εκπαίδευση ψηφιακού
γραμματισμού σε θέματα
Υγείας για ευάλωτες ομάδες
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Οφέλη του προγράμματος

Ενίσχυση ικανοτήτων αναζήτησης, εύρεσης, κατανόησης και
αξιολόγησης πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία από
ηλεκτρονικές πηγές (ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας), την εφαρμογή
αυτής της γνώσης σε προσωπικές καταστάσεις υγείας, επομένως σε
βελτίωση ποιότητας ζωής.

Δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης για προαγωγή της υγείας, βελτίωση
υγειονομικής περίθαλψης και στάσεις ευημερίας, βελτίωση ασφάλειας στην
παροχή συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ.

Μείωση της παραπληροφόρησης και των ανισοτήτων υγείας μεταξύ
των μαθητών με μειονεκτικό υπόβαθρο και του γενικότερου πληθυσμού.

Σύνθεση αξίας στον τομέα πολιτικών  προαγωγής και πρόληψης της
υγείας για αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των ευάλωτων ομάδων σε
θέματα Υγείας και Γραμματισμού και γεφύρωση των ανισοτήτων
υγειονομικής περίθαλψης.

Καλλιέργεια κοινωνικής ευημερίας, παιδείας και φροντίδας σε θέματα
υγείας σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία
Είμαστε 8 οργανισμοί από 6 ευρωπαϊκές χώρες με εμπειρία σε διεπιστημονική
έρευνα και λύσεις για θέματα δημόσιας υγείας που υποστηρίζουν ευάλωτους
πληθυσμούς. Ειδικευόμαστε στην προαγωγή της υγείας μέσω της κοινωνικής

ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, τα οποία
δημιουργούν θετικό αντίκτυπο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της
έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, η οποία αντικατοπτρίζει τις
απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν. Αριθμός έργου: 2020-1-BE02-KA204-074827


