
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Οι συνεργάτες του έργου NOMO FOMO σας εύχονται ένα υπέροχο έτος το 2022 - γεμάτο 

ευτυχία, χαρά και επιτυχίες! 
 

ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ? 

Οι εταίροι του έργου NOMO FOMO εργάζονται για την 
προώθηση της καλής ψυχικής υγείας για τους νέους χάρη 
στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και πόρων – τα 
οποία είναι προσβάσιμα σε όλα τα smartphone. 

12 διαδραστικά infographics, το καθένα να αφορά ένα 
από τα βασικά θέματα που σχετίζονται με το FOMO, 
έχουν σχεδόν οριστικοποιηθεί στα αγγλικά και σύντομα 
θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ανυπομονούμε να τα 
παρουσιάσουμε! 

Το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για την 
υποστήριξη των νέων εργαζομένων θα είναι έτοιμο έως 
τον Μάρτιο του 2022 ώστε να δοκιμαστεί κατά τη 
διάρκεια μιας διαδικτυακής συνάντησης ή πρόσωπο με 
πρόσωπο μέσω κάποιας διακρατικής εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος 
κατάρτισης ομότιμης ηγεσίας αναπτύσσονται. Αυτά θα 
βοηθήσουν στην καθοδήγηση του έργου μας για την 
ανάπτυξη της κατάρτισης νέων. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Smartfeed, που αποτελείται 
από διαδραστικά βίντεο και φύλλα γεμάτα συμβουλές, 
θα οριστικοποιηθεί και θα εμφανιστεί στην ηλεκτρονική 
μας πλατφόρμα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. 

Τέλος, ένα πρωτότυπο του MOOC έχει παρουσιαστεί 
στους συνεργάτες και μόλις οριστικοποιηθεί το 
περιεχόμενο στα αγγλικά, θα ανέβει στο διαδίκτυο– με 
μερικά δείγματα έτοιμα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2022! 

ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Στις 16 Δεκεμβρίου 2021, ορισμένοι εταίροι έφτασαν στο 
Παρίσι για τη δεύτερη πολυεθνική συνάντηση του έργου. 
Άλλοι συνεργάτες δεν μπόρεσαν να να είναι εκεί δια 
ζώσης λόγω του COVID-19 και έπρεπε να συμμετέχουν 
στη συνάντηση μέσω Zoom. 
 

 
 

 

 
 
Είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης, οι συνεργάτες ήταν ευτυχείς 
που έβλεπαν ο ένας τον άλλον για να κλείσουν ευχάριστα τον 
πρώτο χρόνο του έργου μας! 

 
Δείτε τη σελίδα μας στο Facebook για να μάθετε περισσότερα για το έργο: 

www.facebook.com/NOMO-FOMO-Project-106445284977426
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