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5η Συνάντηση στη
Λεμεσό, Κύπρου στις
12 & 13 Μαρτίου
2018.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με την αναβάθμιση του
KHUB, αναθεώρησαν τα εργαλεία και δημιούργησαν bite-size υλικό.
Οι εταίροι προχώρησαν στον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, των
διαδικτυακών σεμιναρίων και των Εθνικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν, ενώ
σχεδίασαν και τα επόμενα βήματα του έργου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το IENE
6 Knowledge HUB και το Google play στη διεύθυνση
Η εφαρμογή κινητού
για να μπορείτε να
διαβάσετε αλλά και
να μοιραστείτε τις
ιστορίες σας είναι
έτοιμη.

Διαδικτυακά
Σεμινάρια

https://play.google.com/store/apps/details?id=iene.refugee.hub

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, η βάση δεδομένων με
όλες τις ιστορίες θα κατέβει αυτόματα στο κινητό σας και
θα μπορείτε να διαβάσετε τις ιστορίες ακόμα κι αν βρίσκετε
εκτός διαδικτύου.
Κάθε φορά που θα μπαίνετε στην εφαρμογή, η βάση
δεδομένων θα ενημερώνετε με τις πιο πρόσφατες ιστορίες.
• Μπορείτε να διαβάσετε τις ιστορίες είτε βρίσκεστε
εντός ή εκτός δικτύου.
• Μπορείτε να γράψετε τις δικές σας ιστορίες
• Μπορείτε να εξερευνήσετε το Knowledge hub μέσω
του κινητού σας.
Το πρώτο δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Mindfulness and mindfulness
practice” πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2018, από τις 14:00 έως τη 15:00 (ώρα
Ελλάδας).Στο διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο διοργάνωσε η καθηγήτρια Rena
Papadopoulos, μίλησε ο Dr Mark Coulson, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου
Middlesex. Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του ΙENE6 KHUB , http://www.ienerefugeehub.eu/training/webinars/.
Το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Compassion and culturally appropriate
psychological support” θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2018 από τις 14:00 έως τις
15:00 (ώρα Ελλάδας). Το σεμινάριο θα διοργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί από την
καθηγήτρια Rena Papadopoulos, καθηγήτρια Διαπολιτισμικών Σπουδών στην Υγεία του
Πανεπιστημίου του Middlesex.
Παρακολουθείστε κι εσείς το δωρεάν αυτό διαδικτυακό σεμινάριο!!
Εδώ θα βρείτε το link για να συνδεθείτε: http://breeze.mdx.ac.uk/iene6webinar/
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Εκπαιδευτικά
Εργαστήρια

Το Εκπαιδευτικό
Εργαστήριο «Οδηγός ψυχολογικών πρώτων βοηθειών για τους
o
εργαζομένους στο πεδίο – Μία μελέτη περίπτωσης» διοργανώθηκε στις 9 Μαρτίου 2018
στην Κύπρο από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να
βοηθήσει τους τεταρτοετής φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου να
ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν περαιτέρω για θέματα που αφορούν πρόσφυγες
και μετανάστες αλλά και να μάθουν πως μπορούν και οι ίδιοι να παρέχουν ψυχολογικές
πρώτες βοήθειες.
Εκπαιδευτικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν ακόμα σε Ισπανία και Ρουμανία.
• Στις 27 Απριλίου, το Ινστιτούτο Polibienestar θα διοργανώσει στο πανεπιστήμιο της
Βαλένθια (Ισπανία), εργαστήριο με τίτλο “The IENE6 project” το οποίο θα
απευθύνεται σε φοιτητές του τμήματος των κοινωνικών επιστημών.
• Στις 26 Απριλίου, θα διοργανωθεί από τη Σχολή Νοσηλευτικής EDUNET στην Κραϊόβα
(Ρουμανία) εργαστήριο με τίτλο «Πως να χρησιμοποιήσετε αλλά και να συμμετέχετε
και εσείς στο Knowledge Hub», το οποίο θα απευθύνεται σε καθηγητές αλλά και
σπουδαστές της σχολής EDUNET.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια θα βρείτε εδώ:
http://www.ienerefugeehub.eu/network/events

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

Εθνικά Σεμινάρια

Θα διοργανωθούν πέντε Εθνικά
Σεμινάρια σε κάθε χώρα-εταίρο την
περίοδο Μάιο - Ιούνιο 2018, σκοπός των
οποίων θα είναι να μοιραστούμε την
εμπειρία μας, να παρουσιάσουμε τα
αποτελέσματα του έργου αλλά και να
προσφέρουμε μια πρακτική εμπειρία
χρήσης του KHUB για την παροχή
συναισθηματικής και ψυχολογικής
υποστήριξης σε μετανάστες και
πρόσφυγες.
Κάθε σεμινάριο θα απευθύνεται σε 30
άτομα: νοσηλευτές ή άλλοι εργαζόμενοι
στον τομέα της υγείας, εθελοντές που
έχουν επαφή με μετανάστες,
εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι οργανισμών
εκπαίδευσης, πανεπιστήμια, προσωπικό
οργανώσεων που ασχολούνται με
μετανάστες και πρόσφυγες, κρατικοί
φορείς, MME.
Περισσότερες πληροφορίες στο
http://www.ienerefugeehub.eu/network
/events

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Page |3
Please, visit our website http://ienerefugeehub.eu/

