
Στόχοι
Το έργο θα σχεδιάσει, θα δοκιμάσει και θα
δημοσιεύσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό
πακέτο με βάση τις αρχές της GBL για
εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων

 
Θα τις καθοδηγήσει και θα τις υποστηρίξει
στην κατάρτιση των γυναικών ΕΑΕΚ στον
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.
 
Θα παρέχει μαθήματα κατάρτισης
βασισμένα στο GBL ως αποτελεσματικό
μέσο για την ενίσχυση τόσο της μάθησης,
των κινήτρων όσο και της ακαδημαϊκής
απόδοσης για την άμεση εκπαίδευση των
γυναικών NEET στον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
1. Συνδυασμένο πρόγραμμα σπουδών
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού με
εγχειρίδιο. Η ανάπτυξη ενός συνδυασμένου
προγράμματος σπουδών χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού και εγχειριδίου για γυναίκες
NEET.

2. MoneyRec: διαδικτυακό διαδραστικό
παιχνίδι μάθησης για τον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό. Στόχος αυτού του
αποτελέσματος ήταν η δημιουργία ενός
καινοτόμου διαδικτυακού εκπαιδευτικού
παιχνιδιού (Serious/Digital Game)

3. Παιχνίδια ρόλων Εγχειρίδιο για τη
διδασκαλία του Χρηματοοικονομικού
Αλφαβητισμού. Υποστηρίζει την παράδοση
του νέου προγράμματος σπουδών/
εγχειριδίου, έχει αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο
παιχνιδιών ρόλων για τη διδασκαλία του
Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ειδικά
σχεδιασμένο για να εγγυάται ποιοτική
κατάρτιση.

4. Επιτραπέζιο παιχνίδι για να διδάξετε τη
διαχείριση χρημάτων. Στόχος αυτού του
αποτελέσματος είναι η καταπολέμηση της
περιθωριοποίησης και των διακρίσεων
ειδικών ομάδων ατόμων, όπως οι
μειονεκτούσες ομάδες, και η ενδυνάμωση των
οικονομικών δεξιοτήτων των γυναικών NEET. 

Άμεσες ομάδες-στόχοι
Γυναίκες NEET που θέλουν να γίνουν
οικονομικά εγγράμματες και εκπαιδευτές
ενηλίκων

Aναμενόμενα Aποτελέσματα

Αποτελέσματα για γυναίκες NEET

- Καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών
εννοιών και προϊόντων για την αποτελεσματική
λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα
- Απόκτηση και βελτίωση των χρηματοοικονομικών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για να
είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται τις οικονομικές
ευκαιρίες και να χειρίζεται τους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους και να είναι σε
θέση να λαμβάνει τις σωστές οικονομικές
αποφάσεις σχετικά με την εξοικονόμηση χρημάτων,
την πληρωμή χρέους, το δανεισμό, την αγορά
ασφάλισης, την επένδυση χρημάτων.
-Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της απόκτησης
χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων ώστε να
ανταποκρίνονται ισότιμα στις απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας ως άνδρες, στις οικονομικές
απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και της
κοινωνικής ζωής.

Αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές
- Επαγγελματική ανάπτυξη στην εκπαίδευση
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού μέσω
εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης βασισμένης στο
παιχνίδι, όπως προτείνεται από την εκπαιδευτική
εργαλειοθήκη FinanciaLit4Women
- Αύξηση της ικανότητας εργασίας με γυναίκες
NEET
- Καλές πρακτικές, ανταλλαγή εμπειριών,
ανάπτυξη κοινών συστάσεων και
κατευθυντήριων γραμμών και βελτίωση των
ικανοτήτων στον τομέα των
χρηματοοικονομικών γνώσεων



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

FinanciaLit4Women
FinanciaLit4Women: Βελτίωση των

χρηματοοικονομικών γνώσεων για γυναίκες
ΝΕΕΤ μέσω μάθησης βασισμένης στο παιχνίδι

 

Contact us
 

FinanciaLit4Women-
225565495561212/

https://finlit4women.eu/   

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του
περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»
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