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Aktivnosti v teku

Projektni partnerji

SPREMEMBE NA VIDIKU
MKC MARIBOR, SLOVENIJA

Finančna pismenost za hitrejšo finančno neodvisnost

MIITR MARIBOR, SLOVENIJA

je E+ projekt, ki želi izboljšati finančne kompetence

FEIO, POLJSKA

in znanje ekonomije za zagotavljanje uspešnega in

INNOVATION HIVE, GRČIJA

stabilnega življenja mladih ljudi.
NAŠI CILJI SO TVOJA PREDNOST:

Več o nas:

 Glede na rezultate preliminarne terenske raziskave o

https://finlitproject.eu/

kompetencah

finančne

pismenosti

med

mladimi

(https://finlitproject.eu/wp-content/uploads/2021/09/FINLITIO1-FINAL-short-version.pdf)

razvijamo

module

e-tečaja,

skupaj z e-učbenikom, dostopne na prosto dostopni platformi


Nacionalne

delavnice

v

partnerskih

državah

v

oktobru/novembru 2021.
 Organizirana kratkoročno usposabljanje za osebje v Grčiji
januarja 2022 & mladinska mobilnost na Poljskem marca
2022, kjer bomo testirali učne materiale pred širšo uporabo.

Finančna pismenost je ključna

Finančna pismenost opisuje
veščine za razumevanje in
učinkovito uporabo različnih
finančnih znanj, nanašajoč se
na osebno upravljanje financ,
prihranke in posojila ter
naložbene priložnosti.

Ključni elementi
E+ FinLit projekta

Stopi v stik z nami
https://www.facebook.com/finlit.financial.literacy/
https://www.linkedin.com/showcase/fin-lit/about/
https://finlitproject.eu/
https://twitter.com/FinLit7
Stopi v stik z nami

E+ FinLit aktivnosti ciljajo k zapiranju vrzeli na področjih
finančne pismenosti.

KLJUČNE PROJEKTNE
AKTIVNOSTI

Znotraj Intelektualnega rezultata 3 bomo interaktivno
naslavljali naslednjih 5 osrednjih tematik:

1. Transnacionalen projektni
sestanek na Poljskem

- Uvod v finančno pismenost;

 Kick-off online 

- Ustvarjanje prihrankov;

2. Intelektualni rezultat 1: stateof-the-art poročilo &
kompetenčni vprašalnik 

- Posojila in dolgovi;

3. Intelektualni rezultat 2: eplatform [v teku]

- Naložbe.

4. Intelektualni rezultat 3: e-tečaj
o finančni pismenosti [v teku]

- Upravljanje osebnih financ;

Če si izposodimo izjavo B. Franklina:
"Naložba v znanje se najbolje obrestuje".

5. Transnacionalen projektni
sestanek v Grčiji 
6. Multiplikacijski dogodki v
partnerskih državah [v teku]
7. C1 usposabljanje za osebje v
Grčiji
8. C2 usposabljanje za mlade
na Poljskem
9. Transnacionalen projektni
sestanek in zaključna
konferenca v Sloveniji
10.  višja stopnja kompetenc
finančne pismenosti med
mladimi za polna življenja 

E+ FinLit prijazno opozarja:
izboljšaj svojo finančno pismenost!
Zate in za tvojo prihodnost gre.
Finančna pismenost je ključna

