
  

 
  

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, θα σας παρουσιάσουμε τους στόχους του έργου FINER, 
το εκπαιδευτικό υλικό και τις πλατφόρμες που θα αναπτύξουμε και τους ανθρώπους 
που βρίσκονται πίσω από το FINER! 

 

FINER σημαίνει Find your INner power – 
Βρες την Εσωτερική Δύναμή σου. 
Διαβάζοντας το όνομα, μπορείτε πιθανώς να 
μαντέψετε ότι το έργο μας έχει ως στόχο να 
ενισχύσει την ευεξία των νεαρών ενηλίκων 
στις κοινότητές μας, έτσι ώστε να μπορούν να 
υποστηριχθούν για να βρουν την δική τους 
εσωτερική δύναμη! 
 
Μετά την πανδημία COVID_19, δεν είναι 
κρυφό ότι οι νέοι ενήλικες πλήττονται όσον 
αφορά την κοινωνική, συναισθηματική και 
ψυχική τους ευεξία. Μέσω αυτού του έργου, 
στοχεύουμε στην ανάπτυξη μιας σειράς 
μαθησιακών υλικών αυτο-φροντίδας και αυτο-
βοήθειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από τους νέους ενήλικες, ώστε να μπορέσουν 
να ανακάμψουν από τις δυσκολίες των 
προηγούμενων ετών και να ανακτήσουν την 
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στον κόσμο.  
 
Κανένας νέος δεν πίστευε ποτέ ότι θα ζούσε 
μια πανδημία- και ενώ σήμερα αρχίζουμε να 
βλέπουμε μια επιστροφή στην "κανονική" ή 
προπανδημική ζωή σε όλη την Ευρώπη, τα 
σημάδια της πανδημίας είναι ακόμα εδώ. 
 
Οι άνθρωποι είναι αγχωμένοι, και δικαίως, 
αυτό που ζήσαμε ήταν τρομακτικό. Ωστόσο, 
με το FINER, στοχεύουμε να υποστηρίξουμε 
τους νέους ενήλικες σε όλη την Ευρώπη να 
αποκτήσουν εμπιστοσύνη ότι η "κανονική" 
ζωή και οι "κανονικές" ρουτίνες είναι και πάλι 
εφικτές. 



 

 

 
 
 
 
 

 

Πώς θα το πετύχουμε αυτό, ρωτάτε; Αυτή είναι μια 
πολύ καλή ερώτηση, διότι γνωρίζουμε ότι αυτό που 
προτείνουμε ακούγεται φιλόδοξο! 
 
Το FINER θα παράξει και θα παραδώσει τρεις 
μοναδικούς μαθησιακούς πόρους, οι οποίοι θα 
εμπλέξουν τόσο τους νέους ενήλικες όσο και τους 
εκπαιδευτικούς που τους υποστηρίζουν, για την 
αντιμετώπιση των αναγκών ευεξίας των νέων 
ενηλίκων στη μετα-πανδημική κοινωνία. 
 
Αυτοί οι μαθησιακοί πόροι περιλαμβάνουν: 
 
 
 

 

 

Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για την ευεξία, το οποίο παρέχει σχετική καθοδήγηση 
και πληροφορίες στους νέους ενήλικες για να τους υποστηρίξει να κατανοήσουν 
και να διαχειριστούν την ευεξία τους. 

  

 

Μια εργαλειοθήκη εύρεσης στόχου, η οποία θα υποστηρίξει τους 
εκπαιδευτικούς να εμπλέξουν τους νέους ενήλικες στο σχεδιασμό της ζωής τους 
μετά την πανδημία. 

  

 

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα 3D Mall, η οποία θα παρουσιαστεί ως ένας 
διαδραστικός ψηφιακός κόσμος, όπου οι νέοι ενήλικες και οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υλικό αυτοβοήθειας και αυτο-εκπαίδευσης για 
να υποστηρίξουν την ευεξία τους. Αυτή η Πλατφόρμα θα υποδεικνύει επίσης 
στους νέους ενήλικες και τους εκπαιδευτικούς τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα 
μέσα υποστήριξης για την αντιμετώπιση της ευημερίας στην Αυστρία, την 
Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Ιταλία. 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Project Reference Number: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000029834 

 

Το FINER προωθείται από μια ομάδα 6 οργανισμών από όλη την Ευρώπη: 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το μοναδικό μας έργο ευεξίας και  
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 

 

www.FinerProject.eu  
 

 
              

 

 

www.finerproject.eu

Αριθμός αναφοράς έργου: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000029834

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

http://www.finerproject.eu
https://www.facebook.com/FinerProject
https://www.linkedin.com/company/finerproject
https://www.instagram.com/thefinerproject/

