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Έχουμε αναπτύξει ένα πακέτο με ενδιαφέρουσες ενότητες κατάρτισης για νέους ενήλικες (είτε άνεργους είτε
εργαζόμενους με εισόδημα χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ) στον τομέα της βελτίωσης των οικονομικών,
ζωτικών και πολιτικών τους δεξιοτήτων.

Αποτελέσματα
Χάρη στη συνεργασία 7 οργανισμών από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία,
Σλοβακία, Σλοβενία και Ιταλία), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, δημιουργήσαμε:



Money & Life Skills Κατευθυντήριες Γραμμές
Money & Life Skills Εκπαιδευτικές Ενότητες




Το εκπαιδευτικό υλικό έχει
αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο
ώστε
να
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα
από τη μορφή της εξ
αποστάσεως
εκπαίδευσης
(e-learning), καθώς και σε
συνδυασμό με τη συμμετοχή
στην
εκπαίδευση
που
πραγματοποιείται σε φυσική
μορφή (μικτή μάθηση).
Η έννοια της κατάρτισης σε
δεξιότητες
οικιακής
οικονομίας χαρακτηρίζεται
από
μία
παιδαγωγική
προσέγγιση με επίκεντρο τον
εκπαιδευόμενο,
καθώς
περιλαμβάνει
πρακτικές
πτυχές των θεμάτων που συζητήθηκαν, ενώ τα θέματα
των ενοτήτων ελήφθησαν από την καθημερινή ζωή των
νέων ενηλίκων.
Σκοπός των Κατευθυντήριων γραμμών είναι να
εισαγάγουν το περίγραμμα των Ενοτήτων Καθημερινής
Πρακτικής Οικονομικής παιδείας και άλλων συναφών
δεξιοτήτων
στους
εκπαιδευτές
που
θα
πραγματοποιήσουν αυτές τις δραστηριότητες μη
τυπικής εκπαίδευσης
Το περιεχόμενο των Δεξιοτήτων οικιακής οικονομίας
αναφέρεται σε πραγματικές καταστάσεις και θέματα
που σχετίζονται με τρία πεδία:
• διαχείριση εσόδων και δαπανών νοικοκυριού
• προγραμματισμός για το μέλλον
• προετοιμασία για τα χειρότερα σενάρια

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Money & Life Skills Υπηρεσία η-μάθησης
Money & Life Skills Εφαρμογή κινητών
Οι εκπαιδευτικές ενότητες
είναι:
1. Το πρώτο μου αυτοκίνητο
2. Γάμος
3. Ενοικίαση σπιτιού
4. Αγορά σπιτιού
5. Περιμένοντας μωρό
6. Διαζύγιο
7. Απώλεια εργασίας
8. Ατύχημα / Ασθένεια
9. Αξιοποίηση των
δικαιωμάτων καταναλωτή
10. Συνταξιοδότηση
11. Αγορά κινητού
τηλεφώνου
12. Διακοπές
13. Σπουδές / Φοίτηση
Χτίζοντας την πιστοληπτική σας ικανότητα
Αναζήτηση βοήθειας
Αλλαγή σταδιοδρομίας
Ένδυση / Υπόδηση
Φροντίδα ηλικιωμένων συγγενών
Αποταμίευση
Κατοικίδιο ζώο
Έξοδα οργάνωσης / νοικοκυριό
Επενδύσεις

Θα τις βρείτε όλες στην εφαρμογή για κινητά με τίτλο
"Money and Life Skills" διαθέσιμη για λήψη από το
κατάστημα Google Play και στην πλατφόρμα e-learning
στη διεύθυνση:
https://training.moneylifeskills.eu/main/toolbox.php
Όλες τα αποτελέσματα του έργου έχουν αναπτυχθεί στα
Αγγλικά και σε εκδόσεις ανά χώρα στις ακόλουθες
γλώσσες: Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πολωνικά,
Σλοβακικά, Σλοβενικά και Ισπανικά

Διάχυση/Ενημέρωση
Σας ενδιαφέρει να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση; Λάβετε μέρος στις
εκδηλώσεις μας ενημέρωσης ή σε άλλες δραστηριότητες διάχυσης. Παρακαλώ μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας. Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας θα τα βρείτε στον ιστοχώρο του έργου μας.
Ιστοσελίδα Έργου: www.MoneyLifeSkills.eu
Facebook: https://www.facebook.com/groups/MoneyAndLifeSkills/
Ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://training.moneylifeskills.eu/main/toolbox.php

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο που σχετίζεται με το Έργο που συντάχθηκε από τους δικαιούχους από κοινού ή
μεμονωμένα σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, υποδεικνύει ότι αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα και ότι ο Εθνικός Οργανισμός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Σύμπραξη
Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομές της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 7 οργανισμούς από τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές χώρες:
Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία

Συντονιστής:

Εταίροι:

