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A patra întâlnire de
proiect a avut loc la
Atena, Grecia, din 6
și 7 noiembrie 2017.
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eehub.eu/stories/)
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Partenerii au decis să traducă povestirile încărcate pe IENE 6 Knowledge HUB și au discutat
căile de dezvoltare și îmbunătățire a conținutului.
Partenerii au planificat pașii următori în proiect. Aceștia au identificat instrumentele de
sprijin psihologic, au elaborat planul privind secțiunea de formare pentru HUB și au
convenit asupra materialelor de instruire care urmează să fie dezvoltate.
Toate poveștile de pe HUB-ul de
cunoștințe IENE 6 sunt
disponibile în limbile engleză,
română, soană, greacă, turcă,
arabă și farsi.

Secțiunea Suport psihologic pe HUB
conține instrumente validate și adecvate de susținere
psihologică și dovezi privind cele mai bune practici în
cadrul serviciilor migranților și refugiaților și contextul
de sprijin.
Aceste instrumente sunt disponibile în mod gratuit
pentru utilizatorii KHub pentru a-i ajuta să înțeleagă mai
bine nevoile migranților și refugiaților și modalitățile de
a –I sprijini.
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Sectiunea Training
pe Hub
(http://www.ienerefu
geehub.eu/training/ )

Această secțiune oferă formare pentru lucrătorii din domeniul sănătății, voluntari,
migranți și refugiați în ceea ce privește accesarea, utilizarea și contribuția la diversele
aspecte ale Centrului de cunoștințe.
Cum să utilizați și să vă implicați în KHUB oferă ghiduri de bază în navigarea în domeniul
serviciilor și aplicațiilor disponibile prin KHub celor care doresc să afle mai multe despre
aceste servicii.
Seminarii web acoperă toate aspectele legate de utilizarea și interacțiunea cu KHub și
modalitățile de a contribui la continutul platformei.
Bitesizes Online Learning pune la dispoziția lucrătorilor / voluntarilor din domeniul
asistenței medicale și a migranților / refugiaților resurse online care pot fi accesate și care
sunt necesare în anumite domenii :
• Comunicații interculturale
• Compasiune psihologică competentă din punct de vedere cultural
• Cunoștințe culturale
• Videoclipuri de învățare minte

Videografie

http://www.ienerefu
geehub.eu/video

Un video de animație
"Share your Story" a
fost creat de EDUNET
și, de asemenea, un
videoclip privind
promovarea KHUB.
Echipa greacă a realizat
un videoclip care
conține mărturii de la
personalul medical,
precum și voluntari ai
Organizației, ambele
fiind încărcațe pe
KHUB.

Urmatoarea
reuniune de proiect

Acest videoclip este, de asemenea, disponibil pe canalul YouTube
la
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=S2zA2Y1
glHI

Următoarea întâlnire va fi în Limassol, Cipru, în zilele de 12 și 13 martie 2018.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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