
  
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν 

ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-UK01-KA204-079048] 

Δελτίο Τύπου   
Το Money Matters αναζητά ενδιαφερόμενα άτομα να βοηθήσουν στην περαιτέρω 
ανάπτυξη πόρων για τις προσεχείς εκπαιδευτικές συνεδρίες για οικογένειες, που θα 
βοηθήσουν στην προώθηση των δεξιοτήτων και της γνώσης του οικονομικού 
γραμματισμού. 

Η Εισαγωγική Κατάρτιση για τον Χρηματοοικονομικό Γραμματισμό για Γονείς, το πρόγραμμα 
‘Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή’ και η εργαλειοθήκη Ψηφιακών Πόρων θα είναι σύντομα έτοιμα και 
αναζητούμε ανατροφοδότηση. 

ΑΝ ΕΝΔΙ ΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΙΣ  ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ Π ΑΡ ΑΚ ΑΛ Ω ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ 

MARY.DEVLIN@LEARNINGUNLIMITED.CO.  

Οι εταίροι του έργου Money Matters είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι η εισαγωγική κατάρτιση για 
χρηματοοικονομικό γραμματισμό για γονείς θα ολοκληρωθεί σύντομα και θα περιλαμβάνει 6 ενότητες που με σχέδια 
μαθημάτων, παρουσιάσεις και φύλλα δραστηριοτήτων που δημιουργούνται για να ενισχύσουν τη μάθηση των γονέων 
υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών ενηλίκων. Το πρόγραμμα ‘Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή’ απευθύνεται στους 
εκπαιδευτικούς για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την Εισαγωγική Κατάρτιση. Αυτές οι ενότητες και οι εκπαιδευτικές 
συνεδρίες βασίζονται σε έρευνα και ανατροφοδότηση από ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με τους ψηφιακούς πόρους, 
τα κόμικς και τα σχέδια εικονικών δωμάτιων απόδρασης και θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες. 

Οι συνεδρίες ‘Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή’, απευθύνονται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και θα δοκιμαστούν σε κάθε 
χώρα εταίρο (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα) τον Απρίλιο του 2022. Εάν εσείς ή ο 
οργανισμός σας ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην δωρεάν εκπαιδευτική ευκαιρία, επικοινωνήστε με την 
mary.devlin@learningunlimited.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη Mary για να εγγραφείτε στη λίστα 
αλληλογραφίας μας, έτσι ώστε τα μελλοντικά ενημερωτικά δελτία να σας αποστέλλονται απευθείας. 

Όσοι εκπαιδευτικοί ή άτομα ενδιαφέρονται για το έργο μας είναι ευπρόσδεκτοι να συμβάλουν στην ανάπτυξη του, 
συμμετέχοντας στις εκπαιδευτικές μας συνεδρίες, συμμετέχοντας στη λίστα αλληλογραφίας μας και παρέχοντας τα 
σχόλιά τους για τους πόρους που θα δημιουργηθούν. Η συμβολή σας στο πρόγραμμα είναι ανεκτίμητη για τους 
εταίρους, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εκπαίδευση των ανθρώπων καθοδηγείται καλύτερα από τους ίδιους τους 
συμμετέχοντες που μοιράζονται τις ιδέες και τα σχόλιά τους με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων 
του έργου. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://moneymattersproject.eu και ακολουθήστε μας στο Facebook 
@MoneyMattersEducation για να ενημερώνεστε για τα νέα, τις δραστηριότητες και την πρόοδο του έργου. 

 

 info@symplexis.eu 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021 

mailto:mary.devlin@learningunlimited.co
mailto:mary.devlin@learningunlimited.co
https://moneymattersproject.eu/

	Το Money Matters αναζητά ενδιαφερόμενα άτομα να βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη πόρων για τις προσεχείς εκπαιδευτικές συνεδρίες για οικογένειες, που θα βοηθήσουν στην προώθηση των δεξιοτήτων και της γνώσης του οικονομικού γραμματισμού.
	Η Εισαγωγική Κατάρτιση για τον Χρηματοοικονομικό Γραμματισμό για Γονείς, το πρόγραμμα ‘Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή’ και η εργαλειοθήκη Ψηφιακών Πόρων θα είναι σύντομα έτοιμα και αναζητούμε ανατροφοδότηση.
	ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΙς ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕς ΣΥΝΕΔΡΙΕς ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ mary.devlin@learningunlimited.co.



