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Στόχος μας είναι να παρέχουμε οικονομική
εκπαίδευση στους λιγότερο προνομιούχους ανθρώπους, οι οποίοι χρειάζονται
αυτές τις γνώσεις περισσότερο, πριν πάρουν σημαντικές οικονομικές αποφάσεις
ώστε να μπορέσουν να τις υποστηρίξουν για
να καταστήσουν τα καλύτερα αποτελέσματα για κάθε μια απόφαση.
Για το λόγο αυτό, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ένα περιεχόμενο μάθησης, εργαλεία
αξιολόγησης και οδηγό εκπαιδευτή με
βάση τα εντοπισμένα κενά και τις δεξιότητες γνώσης που απαιτούνται.
Επιπλέον, όλο το υλικό έχει τη δυνατότητα
να απευθυνθεί σε ακόμη περισσότερους
ανθρώπους όχι μόνο κατά τη διάρκεια του
έργου, αλλά και εκτός του έργου, καθώς
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για περαιτέρω πρωτοβουλίες.

@Project.FINMAN

Το FINMAN (Πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικών
Οικονομικών) είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων Erasmus+ KA2 με συνολική διάρκεια 24 μηνών.
Η ομάδα αποτελείται από τους ακόλουθους οργανισμούς:
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ruse,
Βουλγαρία (https://www.rcci.bg/)
• A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Κύπρος
(https://emphasyscentre.com/)
• UPI - ljudska univerza Zalec, Σλοβενία
(https://www.upi.si)
• COOPERATION BANCAIRE POUR L'EUROPE, Βέλγιο
https://cbe.be/
• FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de
Zaragoza), Ισπανία, (www.feuz.es)
• ATLANTIS ENGINEERING A.E., Ελλάδα
(https://atlantis-engineering.com)
• EUROCREA MERCHANT SRL, Ιταλία
(http://www.eurocreamerchant.it)
• IDEC Α.Ε., Ελλάδα, (https://idec.gr/)

finmanproject.eu
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.
“Personal Finance Management Program” project number: 2020-1-BG01-KA204-079069
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Αναπτύχθηκε η μεθοδολογία εκπαίδευσης του
έργου FINMAN. Αλλά πρώτα απ' όλα, οι εταίροι
του έργου πραγματοποίησαν εθνική έρευνα στη
χώρα τους με στόχο να:
- Εξετάσουν τις υφιστάμενες πηγές
- Εμπλέξουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ομάδες-στόχους (ομάδες εστίασης)
- Προσδιορίσουν τις ειδικές ανάγκες κατάρτισης
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, καθορίστηκαν τα διάφορα θέματα που θα αναπτυχθούν. Τα
θέματα αυτά είναι τα εξής:
- Φόροι
- Αποταμιεύσεις και Επενδύσεις
- Δάνεια και υποθήκες
- Online Banking
- Κυβερνασφάλεια
- Συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση και προγραμματισμός για το μέλλον
- Προσωπικός και επιχειρηματικός προϋπολογισμός
- Μισθός, συμβάσεις εργασίας.
Τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης συνέβαλαν σημαντικά στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
FINMAN.

Επόμενα βήματα
Με βάση τη μεθοδολογία εκπαίδευσης, οι εταίροι έχουν ξεκινήσει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού στα αγγλικά και αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2021.
Ενώ οι εθνικές εκδόσεις του εκπαιδευτικού
υλικού και του οδηγού των εκπαιδευτών αναμένεται να είναι έτοιμες το Φεβρουαρίου του
2022.

@Project.FINMAN

finmanproject.eu
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.
“Personal Finance Management Program” project number: 2020-1-BG01-KA204-079069

