
 

Στόχοι του προγράµµατος: 
 

• Να κινητοποιήσει εκπαιδευτές, 
συλλογικά όργανα και τον κλάδο 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών  
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την 
προώθηση της οικονοµικής       
εκπαίδευσης  σε µαθητές        
σχολείων, µε την καθιέρωση  
άµεσης επαφής  σχολείων και   
αγοράς εργασίας. 

 

• Να συµβάλει στην βελτίωση της  
ποιότητας και της αποδοτικότητας 
της οικονοµικής εκπαίδευσης στο 
σχολικό περιβάλλον και να     
προσφέρει, σε ευρωπαϊκό         
επίπεδο, υψηλής ποιότητας       
διαδραστική µαθησιακή εµπειρία 
για µαθητές στο σχολικό           
περιβάλλον. 

 

• Να προωθήσει στον χώρο των   
εκπαιδευτικών  την αναγνώριση, 
την  ελκυστικότητα και  τη        
δυνατότητα πρόσβασης σε       
ποιοτική οικονοµική εκπαίδευση....    
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Εταίροι του Προγράµµατος 
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Εταίροι για διάδοση των   

αποτελεσµάτων του  

προγράµµατος 

 
 

 

 

Bank Association of Slovenia – BAS 
 

 

Foundation Warsaw Institute of 
Banking — WIB  
 

 

 

Institute for Financial Services — IFS 
Malta  
 

 

 

IFB — The Portuguese Bank Training 
Institute  

  
 
 
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. 
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“....δεξιότητες για όλη τη ζωή…”! 
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     Το πρόγραµµα θα ελέγξει  
τη δυνατότητα εφαρµογής  

      ενός προτύπου           
εκπαίδευσης που να          

καλύπτει αποτελεσµατικά 
τις ανάγκες των οµάδων-
στόχων σε ευρωπαϊκές  

χώρες                    
 

Οµάδες-στόχοι: 

 

♦ Μαθητές δευτεροβάθµιας  

εκπαίδευσης 

♦ Σχολεία και οργανισµοί  

       χρηµατοοικονοµικής  

       εκπαίδευσης 

♦ Εθελοντές εκπαιδευτές από 

τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο 

και επαγγελµατικές  

        οργανώσεις 

♦ Σύλλογοι  γονέων/

καθηγητών και οργανώσεις 

εκπαιδευτικών 

♦ Εθνικοί και περιφερειακοί 

φορείς οικονοµικής          

εκπαίδευσης 

♦ Κοινωνικά αποκλεισµένοι  

νέοι 

♦ Ενώσεις καταναλωτών 

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ EFEP 

 

∗ Ενίσχυση της συνεισφοράς των 

πανεπιστηµίων και των εκπαιδευτικών 

επαγγελµατικών φορέων, στην 

προώθηση οικονοµικού 

εγγραµµατισµού και ενηµέρωσης των 

καταναλωτών σε χρηµατοοικονοµικά 

θέµατα 

 

∗ ∆ηµιουργία και Προώθηση µιας 

ευέλικτης µεθόδου εκπαίδευσης 

βασισµένης σε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ Ενθάρρυνση της συνεχούς 

επαγγελµατικής ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών και στελεχών του   

χρηµατοπιστωτικού κλάδου, που θα 

συµµετάσχουν στην υλοποίηση του 

προγράµµατος 

 

∗ ∆ηµιουργία σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, ενός δικτύου ιδιωτικών και 

δηµόσιων φορέων για την οικονοµική 

εκπαίδευση 

 

 

Εκπαιδευτικές                  

δραστηριότητες ΕFEP:  
Εξειδικευµένη εκπαίδευση  

για ποικιλία θεµάτων: 

•χρηµατοοικονοµική αυτοδιαχείριση  
•ίδρυση επιχειρήσεων 

•συνετός δανεισµός  
•εντοπισµός  ευκαιριών 

σταδιοδροµίας 
 

 

 

 

 

 

 

Σεµινάρια — Ηµερίδες  

 µε επιλεγµένους αντιπροσωπευτικούς  

φορείς για συζήτηση των 

αποτελεσµάτων του Προγράµµατος  

Αθήνα (Μάιος 2011)- Ρώµη (Σεπτέµβριος  
2011) - Βερολίνο (Μάρτιος  2012) 

 

 
Εκδηλώσεις διάδοσης των 

αποτελεσµάτων σε εθνικό επίπεδο 
(2012) 

µε σκοπό την ενθάρρυνση της           
υιοθέτησης του προτύπου EFEP  

Βαρσοβία- Λισαβόνα– Βαλέτα 
Ρώµη- Πράγα 

 
          

Ευρωπαϊκό Συνέδριο  
 για παρουσίαση  των τελικών 

αποτελεσµάτων του Προγράµµατος 
Βρυξέλλες (Σεπτέµβριος  2012) 

 


