
       EESMÄRGID
Projekti raames töötatakse välja,
testitakse ja avaldatakse 
 koolituskogumik, mis tugineb
täiskasvanute koolitajate GBL
põhimõtetel.

Kogumik suunab ja aitab koolitajaid
rahandusliku kirjaoskuse õpetamisel
NEET naistele.

 
Selle abil on võimalik viia läbi GBL
põhinevaid koolitusi, mis on tõhusaks
vahendiks õppimise, motivatsiooni kui ka
akadeemilise tulemuslikkuse
parandamisel ning võimaldab koolitada
NEET naisi rahandusliku kirjaoskuse
valdkonnas. 

Tulemused

1. Rahandusliku kirjaoskuse õppekava ja
käsiraamat. NEET naistele mõeldud
rahandusliku kirjaoskuse õppekava ja
käsiraamatu väljatöötamine. 

2. MoneyRec: interaktiivne
veebipõhine rahanduslikku kirjaoskust
õpetav mäng. Käesoleva väljundi üheks
eesmärgiks oli uuendusliku,
veebipõhise haridusliku mängu
loomine (Serious/Digital Game) 

3. Rahanduslikku kirjaoskust õpetav
rollimängude käsiraamat, mis toetab
õppekava kasutamist. Rollimängude
käsiraamat oli spetsiaalselt loodud
kvaliteetse õppe tagamiseks. 

4. Raha haldamist õpetav lauamäng.
Käesoleva väljundi eesmärgiks on
võidelda erinevate sihtrühmade
marginaliseerimise- ja
diskrimineerimisega. Üheks taoliseks
sihtrühmaks on NEET naised, keda
võimestame finantsalaste teadmiste
õpetamise kaudu. 

SIHTRÜHM
NEET naised, kes soovivad omandada finantsalaseid

teadmisi ning töötada täiskasvanuhariduse
valdkonnas

 

Oodatud väljundid

VÄLJUNDID NEET NAISTELE
- Finantsalaste kontseptsioonide ja toodete
parem mõistmine, mis tagab parema
toimetuleku finantssüsteemis, tänapäeva
majanduses ning laiemalt ühiskonnas. 
- Rahandusalaste oskuste ja pädevuste
paranemine, mis on vajalikud majanduslike
võimaluste paremaks ärakasutamiseks ning
finantsriskide vältimiseks. Samuti võimaldab
see langetada paremaid majanduslikke
otsuseid, mis puudutavad säästmist, võlgade
maksmist, laenamist, kindlustamist ja
investeerimist. 
-Naiste võimestamine läbi finantsalaste
oskuste omandamise, mis võimaldaksid
võrdväärselt meestega vastata tänapäeva
ühiskonna ootustele. 

väljundid
KOOLITAJATELE

- Erialane areng rahandusliku kirjaoskuse
valdkonnas mängupõhise haridusliku
tööriistakasti abil, nii nagu seda võimaldab
FinanciaLit4Women hariduslik tööriistakast. 
- Suurenenud võimekus NEET naistega
töötamiseks.
- Parimad praktikad, kogemuste jagamine,
ühiste soovituste väljatöötamine ja pädevuste
kasv rahandusliku kirjaoskuse valdkonnas. 

Moodul 1: Toimetulek

isiklike rahaliste

vahenditega



PARTNERID

FinanciaLit4Women
FinanciaLit4Women: NEET naiste rahandusliku
kirjaoskuse tõstmine läbi mängupõhise õppimise

 

VÕTA ÜHENDUST

 
FinanciaLit4Women-
225565495561212/

https://finlit4women.eu/   

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande
koostamisel ei tähenda väljaandes esitatud sisu
kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid
autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles
sisalduva teabe kasutamise eest.
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