Έργο: «Δεξιότητες οικιακής οικονομίας – Εύκολη εμπέδωση
ικανοτήτων οικονομικής διαχείρισης»
Αριθ. Έργου: 2018-1-PL01-KA204-050804
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ποιοι είμαστε;

•

Εκπροσωπούμε 7 οργανώσεις από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες: την Αυστρία, την
Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, οι οποίες
ασχολούνται με την εκπαίδευση των ενηλίκων καθώς και με τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Πόσο διαρκεί το έργο;
Το Έργο διαρκεί 24 μήνες, δηλαδή από 31.12.2018 έως 30.12.2020.

Ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι;
•

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι;
Η αναβάθμιση και βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης/γραφής, αριθμητικής καθώς
και των
ψηφιακών δεξιοτήτων ή άλλων ικανοτήτων: Οι δεξιότητες οικιακής
οικονομίας (Money & Life Skills) εστιάζουν στη βελτίωση της αριθμητικής, ψηφιακής
και οικονομικής ικανότητας, ενώ έμμεσα βελτιώνουν επίσης και τις δεξιότητες
ανάγνωσης και γραφής.

•

H πρόσβαση σε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση: τα εργαλεία του έργου θα αξιοποιηθούν πλήρως μέσω ανοικτών και
ελεύθερων διαδικτυακών εργαλείων και μέσων όπως μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης, κινητές εφαρμογές, online παιχνίδια, κοινωνικά μέσα, εφαρμογές
πολυμέσων και δικτύωση.

•

Οι ηλεκτρονικές ενότητες του έργου θα είναι διαπιστευμένες με βάση το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), όπου το διαδικτυακό μάθημα θα
έχει έναν ορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS, προκειμένου να εξασφαλιστεί
η εύκολη ενσωμάτωση του στα εκπαιδευτικά συστήματα.

•

Ευαισθητοποίηση: Τα αποτελέσματα του έργου θα υποστηριχθούν από μια ευρεία
εκστρατεία ευαισθητοποίησης μέσω των κοινωνικών μέσων, χρήσης πολυμέσων,
σεμιναρίων διάδοσης και ημερίδων ενημέρωσης.

Στόχοι / προτεραιότητες σχετικά με όλους τους τομείς της εκπαίδευσης:
•

Ανάπτυξη βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων: Οι δεξιότητες οικιακής οικονομίας θα
βελτιώσουν άμεσα όχι μόνο τις ψηφιακές δεξιότητες, τα βασικά μαθηματικά και τις
χρηματοοικονομικές δεξιότητες των νέων ενηλίκων, αλλά επίσης θα βελτιώσουν
έμμεσα τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη γλώσσα, την γραφή, την ανάγνωση
καθώς και με την ιδιότητα του πολίτη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους
μετανάστες.

Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε μέτρα ένταξης,
συμβούλους γραφείων εργασίας και συμβούλους εργασίας, οι οποίοι θα
χρησιμοποιούν το διδακτικά υλικό σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
Οι οικονομικά μειονεκτούντες νέοι ενήλικες που είτε είναι άνεργοι είτε απασχολούνται
με εισόδημα χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ ως τελικοί δικαιούχοι που
μπορούν να αξιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές διδακτικές ενότητες ·

Στόχοι / προτεραιότητες για την εκπαίδευση ενηλίκων:
•

Επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης: Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά
συνιστωσών που σχετίζονται με τη μη τυπική και άτυπη μάθηση, όπως η πρόσβαση
σε ηλεκτρονικά δεδομένα και παιχνίδια, η χρήση πολυμέσων, φόρουμ και κοινωνικών
δικτύων. Οι εταίροι θα επικυρώσουν αυτές τις δραστηριότητες και θα παρέχουν
online πιστοποιητικά στους χρήστες.

•

Ιδρύματα κατάρτισης ενηλίκων, υπηρεσίες συμβουλευτικής χρέους, κοινωνικές
υπηρεσίες, ομάδες τοπικών κοινοτήτων, οργανώσεις νεολαίας, οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ως ενδιαφερόμενα
μέρη.

Γιατί αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα;
Ο αυξανόμενος αριθμός νέων χαμηλών εισοδημάτων και ανέργων (18-35 ετών) αποτελεί
σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ομάδα αποτελεί το 40% των
συνολικών νέων ενηλίκων στην Ευρώπη. Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι οι χαμηλού εισοδήματος θέσεις
εργασίας και η ανεργία αφήνουν μια "μισθολογική ουλή", σύμφωνα με την οποία όσοι είναι
άνεργοι όταν πρέπει να είναι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους μπορεί να υποφέρουν από
χαμηλότερους από τους μέσους μισθούς για δεκαετίες μετά. Η ανεργία των νέων και τα χαμηλά
εισοδήματα προκαλούν περαιτέρω ζημίες, υποσκάπτοντας τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις,
θέτοντας σε κίνδυνο εκατομμύρια νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη με ανεπαρκή εισοδήματα
όταν θα είναι μεγαλύτεροι.
Η βελτίωση των δεξιοτήτων χρηματοοικονομικής παιδείας μιας τέτοιας μειονεκτούσας ομάδας
στην κοινωνία της ΕΕ θα έχει σημαντικά οφέλη για όλους, δεδομένου ότι οι καλές δεξιότητες
χρηματοοικονομικής παιδείας βοηθούν, σε συνδυασμό με άλλες οικονομικές «δεξιότητες
διαχείριση βίου», τα άτομα να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες, την οικονομική τους
ευημερία και συμβάλλουν στην οικονομική υγεία της κοινωνίας.

Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα του έργου;
Το έργο θα καταστήσει τα πνευματικά προϊόντα διαθέσιμα στο κοινό σε ψηφιακή μορφή
ελεύθερα προσβάσιμα μέσω του Διαδικτύου υπό ανοικτές άδειες. Η ραχοκοκαλιά του έργου
βασίζεται σε ΤΠΕ που περιλαμβάνουν:

•

Προώθηση καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων με γνώμονα το μαθητή: το
έργο θα αναπτύξει καινοτόμες μαθητο-κεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις,
βασισμένες στις ΤΠΕ που βασίζονται στο ενδιαφέρον των σπουδαστών.

•

Ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης και πιστοποίησης μέσω της
υποστήριξης των μεθόδων αθροιστικής αξιολόγησης. Τα πιστοποιητικά στο διαδίκτυο
θα παρέχονται στους εκπαιδευόμενους μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας.

•

Κατευθυντήριες Γραμμές

•

Εκπαιδευτικές Ενότητες

•

Υπηρεσία η-μάθησης

Παροχή απτών μαθησιακών αποτελεσμάτων: Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα γίνουν
άμεσα ορατά στην καθημερινή ζωή των νέων ενηλίκων.

•

Εφαρμογή για κινητές συσκευές

•
•

Όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο για λήψη στο δικτυακό τόπο του έργου.

