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επαγγελματιών υγείας στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε μετανάστες και πρόσφυγες και
στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση των δικών τους συναισθηματικών αναγκών.

Δεκέμβριος 2017

No. 4

Project ID: 2016-1-UK01-KA202-024283
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2017

Μοιράσου την
Ιστορία σου στο IENE
6 Knowledge HUB
(http://www.ienerefug
eehub.eu/stories/)

Εργαλεία
Ψυχολογικής
Υποστήριξης
(http://www.ienerefug
eehub.eu/support/ )

Οι εταίροι αποφάσισαν να μεταφράσουν τις ιστορίες που έχουν «ανέβει» στο IENE 6
Knowledge HUB και συζήτησαν τρόπους ανάπτυξης και βελτίωσης του περιεχομένου.
Οι εταίροι σχεδίασαν τα επόμενα βήματα του έργου. Όρισαν τα εργαλεία ψυχολογικής
υποστήριξης, σχεδίασαν την κατηγορία της «Εκπαίδευσης» του HUB και συμφώνησαν
σχετικά με το υλικό που πρέπει να αναπτυχθεί για την εν λόγω κατηγορία.
Όλες οι ιστορίες στο IENE 6
Knowledge HUB είναι
διαθέσιμες σε Αγγλικά,
Ισπανικά, Ρουμάνικα,
Ελληνικά, Τουρκικά και
Αραβικά.

Η κατηγορία Ψυχολογική Υποστήριξη του HUB
περιέχει αξιόπιστα και κατάλληλα εργαλεία
ψυχολογικής υποστήριξης και βέλτιστες πρακτικές
αναφορικά με τις υπηρεσίες και την υποστήριξη
μεταναστών και προσφύγων.
Τα εργαλεία αυτά είναι διαθέσιμα δωρεάν στους
χρήστες του KHub προκειμένου να τους βοηθήσουν να
κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των μεταναστών
και των προσφύγων αλλά και να τους βοηθήσουν να
βρουν τρόπους να τους υποστηρίξουν.
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Κατηγορία
«Εκπαίδευση» στο
HUB
(http://www.ienerefu
geehub.eu/training/ )

Η κατηγορία αυτή αποσκοπεί στην εκπαίδευση των εργαζομένων υγείας, των
εθελοντών, των μεταναστών και των προσφύγων όσον αφορά την πρόσβαση, τη χρήση
και τη συνεισφορά στις πολλές και διαφορετικές πτυχές του Knowledge Hub.
Πως να χρησιμοποιήσετε αλλά και να συμμετέχετε ενεργά στο Knowledge Hub? Παρέχει
βασικούς οδηγούς πλοήγησης για το φάσμα των υπηρεσιών και εφαρμογών του KHUB σε
όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για την υπηρεσία.
Τα διαδικτυακά σεμινάρια καλύπτουν όλες τις πτυχές χρήσης και αλληλεπίδρασης με το
KHUB αλλά και τρόπους συμμετοχής στην πλατφόρμα με τη συνεισφορά υλικού.
Bitesizes Online Learning: κάνουν διαθέσιμες σε εργαζομένους στον τομέα της υγείας, σε
εθελοντές αλλά και σε μετανάστες και πρόσφυγες διαδικτυακές πηγές τις οποίες μπορούν
να χρησιμοποιήσουν όπως και όταν απαιτείται σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
• Διαπολιτισμική επικοινωνία
• Culturally Competent Psychological Compassion
• Πολιτισμική γνώση
• Εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με την ενσυνειδητότητα

Βίντεο

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

H EDUNET
δημιούργησε ένα
βίντεο κινουμένων
σχεδίων με τίτλο
“Μοιράσου την
ιστορία σου”, καθώς
επίσης κι ένα βίντεο
για την προώθηση του
KHUΒ.
Η Ελληνική ομάδα
δημιούργησε ένα
βίντεο με μαρτυρίες
από το ιατρικό
προσωπικό και τους
εθελοντές της
Οργάνωσης των
Γιατρών του Κόσμου,
το οποίο έχει «ανέβει»
στο KHUB.

Το βίντεο αυτό είναι διαθέσιμο στο κανάλι του Youtube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=S2zA2Y1
glHI

Επόμενη συνάντηση
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, Κύπρου στις 12 & 13 Μαρτίου
2018.

Page |2
Please, visit our website http://ienerefugeehub.eu/

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and
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