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Δημιουργία του IENE6
Knowledge Hub.

Το Knowledge
Hub

Είναι ένας χώρος όπου κανείς
μπορεί να μάθει αλλά και να
μοιραστεί ενώ οι τρεις βασικές
λειτουργίες του είναι: να παράγει
γνώση, να μοιραστεί και να
μεταδώσει γνώση σε σημεία
εφαρμογής και να μεταδώσει
γνώση σε άλλους ανθρώπους
μέσω της μάθησης και της
εκπαίδευσης.
Το Knowledge Hub είναι
διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://ienerefugeehub.eu/

Κύριες
λειτουργίες του
KHub

α) Χώρος γνώσης, ως σημείο συνάντησης κοινοτήτων γνώσης, που περιέχει πολιτικές γραμμές
χωρών, νομοθεσία, αρθρογραφία, μέσα ενημέρωσης, αναφορές και σχολιασμούς σχετικά με το
μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα.
β) Δυνατότητα να μοιραστεί κάποιος την ιστορία του, ενώ μετανάστες, πρόσφυγες, επαγγελματίες
της υγείας και εθελοντές μπορούν να αναρτήσουν τις ιστορίες τους απευθείας στην πλατφόρμα
προκειμένου η γνώση να γίνει κτήμα όλων.
γ) Εργαλεία ψυχολογικής υποστήριξης και βέλτιστων πρακτικών για εύκολη και γρήγορη διάδοση
της γνώσης στα σημεία εφαρμογής.
δ) Χώρος online εκπαίδευσης: διευκόλυνση της εκμάθησης και της εκπαίδευσης μέσω
διαδραστικών εμπειριών όπως online εργαστήρια και webinars.
ε) Ένας χώρος που μπορεί κανείς να μοιραστεί: ομάδες επαγγελματικής δικτύωσης και κοινών
ενδιαφερόντων με τη μορφή ηλεκτρονικών λιστών, λίστες ειδικών σε σύνδεση με blogs, wikis,
forums συζητήσεων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
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Η συλλογή ιστοριών από πρόσφυγες, παρόχους υγείας και εθελοντές πραγματοποιήθηκε
μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής κινητού.
Οι εταίροι συμφώνησαν τη δημιουργία μίας εφαρμογής για το κινητό η χρήση της οποίας
θα επιτρέπει σε επαγγελματίες της υγείας/εθελοντές και μετανάστες/πρόσφυγες την
πρόσβαση σε όλες τις ενότητες του KHub

Μοιράσου τις
ιστορίες

Οι εφαρμογές θα δώσουν τη δυνατότητα σε μετανάστες/πρόσφυγες και επαγγελματίες
της υγείας/εθελοντές να μοιραστούν τις ιστορίες τους και να έχουν πρόσβαση (π.χ.
αφηγήσεις, στατιστικά) σε ένα μέρος από το διαθέσιμο στο KHub υλικό.
Επισκεφθείτε το

Knowledge Hub
•(Link to
www.ienerefugeehu
b.eu)

Μοιράσου τις
ιδέες σου
• link για την
ενότητα
"Network"

IENE
Refugee
App

Μοιράσου
την ιστορία
σου
• link για την
ενότητα "Stories"

Ψυχολογική
Υποστήριξη
• link για την ενότητα
"Support"

2η Συνάντηση στο
Βουκουρέστι,
Ρουμανία, στις 4&5
Απριλίου 2017
Επόμενη συνάντηση

Οι εταίροι εργάστηκαν επάνω στο περιεχόμενο των ακόλουθων ενοτήτων του KHub:
Information, Media & Literature. Σχεδίασαν τα επόμενα βήματα σχετικά με την ανάπτυξη
των υπόλοιπων ενοτήτων της πλατφόρμας: Videography, Networking & Communities,
Personal & Reconstructive narratives
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Βαλένθια, Ισπανία, στις 17 & 18 Ιουλίου
2017.
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