
Το έργο FinanciaLit4Women ξεκίνησε την 1η
Δεκεμβρίου 2020. Η κοινοπραξία αποτελείται
από έξι εταίρους – τον συντονιστή του έργου,
Eesti People to People από την Εσθονία, και
τους εταίρους του έργου, STANDO LTD από
την Κύπρο, MITRA FRANCE από τη Γαλλία,
IKKAIDO LTD από το Ηνωμένο Βασίλειο,
Ikkaido Inclusive Πολεμικές Τέχνες από την
Ιρλανδία και Innovation Hive από την Ελλάδα.

Το έργο ήταν επιτυχές στην πρόσκληση του
Erasmus+ τοu2020 και κατά συνέπεια
συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
2ετή υλοποίησή του. Στόχος των πόρων είναι
η ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της
απόκτησης χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων
ώστε να ανταποκρίνονται ισότιμα στις
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας , στις
οικονομικές απαιτήσεις της σύγχρονης
κοινωνίας και της κοινωνικής ζωής.
Στόχος των πόρων θα είναι η ισότητα των
φύλων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η
ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας καθώς και στις οικονομικές
απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και της
ζωής των πολιτών μέσω της απόκτησης
χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων.

Το έργο παρήγαγε 4 κύρια αποτελέσματα:
1 – Συνδυασμένο πρόγραμμα σπουδών
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού με
εγχειρίδιο
2 – MoneyRec: διαδικτυακό διαδραστικό
παιχνίδι μάθησης για τον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό
3 – Παιχνίδια ρόλων Εγχειρίδιο για τη
διδασκαλία του χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού
4 – Επιτραπέζιο παιχνίδι για τη διδασκαλία
της διαχείρισης χρημάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συνδυασμένο πρόγραμμα σπουδών
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού με
εγχειρίδιο
Η ανάπτυξη ενός συνδυασμένου
προγράμματος σπουδών
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και
εγχειριδίου για γυναίκες NEET είναι ένα από
τα κύρια αποτελέσματα του έργου. Το
αποτέλεσμα ανέπτυξε τις απαραίτητες
δεξιότητες και ικανότητες στις γυναίκες
NEET, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν
καλύτερα διάφορες χρηματοοικονομικές
έννοιες, να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν
τους οικονομικούς κινδύνους και τις
ευκαιρίες και να μπορούν να λάβουν τις
κατάλληλες οικονομικές αποφάσεις.
Αναμένεται επίσης να ενισχύσει την
εμπιστοσύνη τους σε οικονομικά θέματα και,
ως εκ τούτου, να ενισχύσει την ισότιμη
συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία και
την πολιτική ζωή. Το πρόγραμμα σπουδών/
εγχειρίδιο σχεδιάζεται και χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα
αποτελέσματα ως βάση της ευρύτερης
εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης.
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«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.»
 

FinanciaLit4Women: Βελτίωση των χρηματοοικονομικών
γνώσεων για γυναίκες ΝΕΕΤ μέσω μάθησης βασισμένης
στο παιχνίδι
2020-1-EE01-KA204-077929



https://finlit4women.eu/

FOLLOW US

https://www.facebook.com/FinanciaLit4Women-
225565495561212/

«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.»

Ψηφιακό παιχνίδι χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού
Στόχος αυτού του αποτελέσματος ήταν η δημιουργία ενός καινοτόμου διαδικτυακού
εκπαιδευτικού παιχνιδιού (Σοβαρό/Ψηφιακό Παιχνίδι) προκειμένου να προωθηθούν
οι δεξιότητες, να προωθηθούν και να παρακινηθούν με παιγνιώδη τρόπο οι
εκπαιδευόμενοι (γυναίκες NEET) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων Χρηματοοικονομικού
Αλφαβητισμού, επιτυγχάνοντας τον μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο, μέσω της χρήσης
ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στο παιχνίδι. Δίνει την ευκαιρία,
μεταξύ άλλων καινοτόμων χαρακτηριστικών, να παρουσιάσει περιεχόμενο
πολυμέσων, να προσομοιώσει διαδικασίες και δομημένες ιστορίες / σενάρια
(επεξεργασμένο περιεχόμενο κατάλληλο για τις μορφές και τους μηχανισμούς του
παιχνιδιού). Τα σενάρια κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
ανάλυσης αναγκών για την ικανοποίηση των στόχων του έργου. Όλοι οι πόροι έχουν
σχεδιαστεί για χρήση σε έξυπνα τηλέφωνα που είναι οι πιο δημοφιλείς τεχνολογικές
πλατφόρμες μεταξύ της ομάδας στόχου του έργου.

Παιχνίδια ρόλων Εγχειρίδιο για τη διδασκαλία του χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού
Για την υποστήριξη της παράδοσης του νέου προγράμματος σπουδών/εγχειριδίου,
έχει αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο παιχνιδιών ρόλων για τη διδασκαλία του
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ειδικά σχεδιασμένο για να εγγυάται ποιοτική
κατάρτιση. Διασφαλίζει επίσης ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων εκπαιδεύονται για να
υποστηρίξουν τις γυναίκες ΕΑΕΚ να αναπτύξουν τις χρηματοοικονομικές τους
γνώσεις. Το εγχειρίδιο επικεντρώνεται στη διδασκαλία οικονομικών δεξιοτήτων μέσω
παιχνιδιών ρόλων και σεναρίων. Για την ανάπτυξη αυτού του εγχειριδίου, οι εταίροι
δημιούργησαν διάφορα σενάρια ρόλων σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων. Για να
εγγυηθεί μια επιτυχημένη εμπειρία παιχνιδιού ρόλων, η συνεργασία έχει
δημιουργήσει εύκολα αναπαραγόμενα υλικά, ρεαλιστικά σενάρια, σαφείς οδηγίες για
τους συμμετέχοντες και ολοκληρώνει κάθε παιχνίδι ρόλων με μια λεπτομερή
ενημέρωση όπου οι μαθητές συζητούν τις εμπειρίες τους και τι έμαθαν.

Επιτραπέζιο παιχνίδι για τη διδασκαλία της διαχείρισης χρημάτων
Η μάθηση που βασίζεται στο παιχνίδι τόσο σε ψηφιακή όσο και σε αναλογική μορφή
έχει κερδίσει μεγάλη προσοχή την τελευταία δεκαετία. Θεωρείται μία από τις πιο
αποτελεσματικές και εξέχουσες άτυπες εκπαιδευτικές μεθόδους. Το κύριο
πλεονέκτημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ομάδων-στόχων είναι η
μεταφορά της γνώσης μέσω ενός ευχάριστου και ανεπίσημου τρόπου που
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για παιγνιώδη γνώση. Υποστηρίζεται επίσης ότι η
εκπαίδευση που βασίζεται στο παιχνίδι βελτιώνει κοινωνικές δεξιότητες όπως η
συνεργασία, η κριτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, η ηγεσία κ.λπ. 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. 


