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Στο πλαίσιο του έργου  “Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy” θέλουμε να αναπτύξουμε 

ελεύθερα προσβάσιμο υλικό ηλεκτρονικής μάθησης (με βάση τις ΤΠΕ και παιδαγωγική προσέγγιση με 

επίκεντρο τους μαθητές) που θα βοηθήσει στον εφοδιασμό των νέων ενηλίκων (άνεργοι, απασχολούνται 

με εισόδημα χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ) με δεξιότητες διαχείρισης του (ελάχιστου) 

εισοδήματός τους με τρόπο που θα διατηρήσει την ποιότητα ζωής τους και τις οικονομικές τους 

ικανότητες σε αξιοπρεπή επίπεδα. 

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα; 

Στο πρώτο έτος υλοποίησης έχουν αναπτυχθεί: 

➢ Οι εκπαιδευτικές ενότητες M&LS σε πρωτόλεια 

μορφή 

Έχουμε σχεδιάσει περισσότερες από 20 ενότητες 

ηλεκτρονικής μάθησης, οι οποίες εστιάζουν στο να 

επιτρέψουν σε νέους άνεργους ή με χαμηλό εισόδημα 

άτομα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ως προς την 

αριθμητική, ψηφιακή και χρηματοοικονομική 

παιδεία. Το έργο θα βελτιώσει επίσης τη γλώσσα και 

τις ικανότητες των πολιτών των χρηστών. 

Το περιεχόμενο της μάθησης παρουσιάζεται σε 

συγκεκριμένες πραγματικές καταστάσεις και οι 

προτάσεις και οι λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν 

άμεσα στη ζωή των εκπαιδευομένων. 

Τα μαθήματα κατάρτισης είναι: 

▪ Το πρώτο μου αυτοκίνητο / νέο αυτοκίνητο 

▪ Παντρεύομαι 

▪ Ενοικίαση διαμερίσματος 

▪ Αγορά σπιτιού 

▪ Περιμένοντας ένα μωρό 

▪ Διαζύγιο 

▪ Μένοντας άνεργος  

▪ Ατύχημα / ασθένεια 

▪ Αξιοποίηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών 

▪ Συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις / ασφάλιση ζωής 

▪ Κινητό τηλέφωνο 

▪ Διακοπές 

▪ Σπουδάστε / υποστηρίξτε τα παιδιά σας 

▪ Αποφύγετε τη μαύρη λίστα 

▪ Ζητήστε βοήθεια / προγραμματισμός ζωής 

▪ Αλλαγή φορέα, νέες ικανότητες 

▪ Ντουλάπα 

▪ Βοήθεια για ηλικιωμένους συγγενείς 

▪ Επενδύσεις / αποταμιεύσεις 

▪ Κατοικίδια 

▪ Πώς να οργανώσω τα έξοδα μου 

 

Κάθε ενότητα μπορεί να ολοκληρωθεί αυτόνομα. 

➢ Πρωτόλεια έκδοση των M&LS Οδηγιών 

Παρέχει το διδακτικό υπόβαθρο για το ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό υλικό και εξηγεί την προσέγγιση του 

έργου σε σύγκριση με τις συμβατικές πρωτοβουλίες 

χρηματοοικονομικής παιδείας που έχουν θεωρητική 

δομή. Θα παρέχει επίσης παραδείγματα 

προγραμμάτων σπουδών με τους τρόπους με τους 

οποίους το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη μικτή 

μάθηση (blended learning).  

➢ Πρώτη έκδοση της πλατφόρμας M&LS 

Θα χρησιμοποιηθεί ως εικονικό περιβάλλον μάθησης 

όπου οι χρήστες θα μπορούν να βρουν τις 

ηλεκτρονικές ενότητες, να συμμετέχουν σε 

μαθησιακές δραστηριότητες και να επικοινωνούν με 

άλλους χρήστες. Επιπλέον, υποστηρίζει την 

ηλεκτρονική διαχείριση, την αποθήκευση και την 

παρουσίαση υλικών και πολυγλωσσικά φόρουμ για 

δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών και ορθών 

πρακτικών, με συνδέσμους για μετάφραση σε 

πραγματικό χρόνο που διαλύει το γλωσσικό εμπόδιο 

μεταξύ χρηστών από διαφορετικές χώρες. 

--- 

Μέσα σε αυτήν την περίοδο διοργανώσαμε 3 

διακρατικές συναντήσεις έργων: 

• Έναρξη συνάντησης στην Αυστρία τον Φεβρουάριο 

του 2019 

• Εργαστήριο προγραμματιστών στην Ισπανία τον 

Ιούνιο του 2019 

• Ενδιάμεση σύνοδος ολομέλειας στην Πολωνία τον 

Νοέμβριο του 2019. 



 

 

 

 

 

Ποιες είναι οι τρέχουσες δραστηριότητες; 

Τώρα βρισκόμαστε στη φάση πιλοτικών δοκιμών των 

εκπαιδευτικών ενοτήτων και των κατευθυντήριων 

γραμμών. Κάνουμε τον έλεγχο λειτουργικότητας και 

χρηστικότητας της εφαρμογής e-Platform και Mobile. 

Εάν εργάζεστε: 

• με νέους μειονεκτούντες ενήλικες (δηλαδή 

άνεργους ή απασχολούμενους με εισόδημα 

χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ) ή 

• ως σύμβουλος γραφείου εργασίας, σύμβουλος 

εργασίας ή σε συμβουλευτικούς οργανισμούς χρέους 

ή σε κοινωνικές υπηρεσίες, ομάδες τοπικής 

κοινότητας, οργανώσεις νέων ή οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών 

και θα θέλατε να λάβετε μέρος σε πιλοτικές δοκιμές 

και να μας δώσετε τα σχόλιά σας σχετικά με τα 

αποτελέσματα του έργου, μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα; 

Μετά την πιλοτική δοκιμή και τη φάση επικύρωσης, οι 

προτάσεις και οι συστάσεις θα ενσωματωθούν στην 

παραγωγή των τελικών αγγλικών εκδόσεων των 

προϊόντων. Για τις εκδόσεις για κάθε χώρα, οι 

συνεργάτες θα συνεισφέρουν υλικό βάσει του δικού 

τους εθνικού και επαγγελματικού πλαισίου. Ο 

εντοπισμός περιλαμβάνει, πέρα από τις μεταφράσεις, 

την προσαρμογή των προϊόντων στο τοπικό πλαίσιο, 

με βάση τις ανάγκες του αντίστοιχου τοπικού 

περιβάλλοντος. 

Όλα τα αποτελέσματα του έργου θα αναπτυχθούν στα 

Αγγλικά και σε εκδόσεις για κάθε χώρα στις 

ακόλουθες γλώσσες: Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, 

Πολωνικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά. 

 

 

 
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο σχετίζεται με το Έργο και  δημιουργήθηκε από του εταίρους του έργου αντικατοπτρίζει 

μόνο την άποψη του συγγραφέα και ότι η Εθνική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνες για 

οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει τις πληροφορίες που περιέχει.  

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + Strategic Partnerships for Adult Education από 7 

οργανισμούς από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και 

Ισπανία:

 

 

Ιστότοποι Web & FB:  www.MoneyLifeSkills.eu, https://www.facebook.com/MoneyLifeSkills-527663244636199/ 

http://www.moneylifeskills.eu/
https://www.facebook.com/MoneyLifeSkills-527663244636199/

