
FinanciaLit4Women projekt sai oma
alguse 1. detsembril 2020. Konsortsium
koosnes kuuest partnerist – projekti
koordinaator, Eesti People to People, kes
esindas Eestit ning projekti partnerid
STANDO LTD Küproselt, MITRA FRANCE
Prantsusmaalt, IKKAIDO LTD
Ühendkuningriigist, Ikkaido Inclusive
Martial Arts Iirimalt ja Innovation Hive
Kreekast. 

Projekt läbis edukalt Erasmus+
taotlusvooru ning sai kaasrahastuse
Euroopa Liidu Erasmus+ programmi
raames selle kahe-aastase läbiviimise
ajaks. Projekti tulemusena valmisid
hariduslike tööriistade komplekt ja
mängupõhise õppe ressursid. Nende
eesmärgiks on naiste võimestamine läbi
finantsalaste oskuste õpetamise, mis
võimaldaksid neil vastata tööturu,
tänapäeva ühiskonna ning kodanikuelu
ootustele. 

Valminud õppevahendid toetavad soolist
võrdõiguslikkust majanduses.
Finantsalaste oskuste omandamine
võimaldab naistel vastata tööturu ja
kaasaegse ühiskonna ootustele ning olla
aktiivsed kodanikuühiskonna liikmed. 

Projektil oli 4 põhitulemust:

1 - Kombineeritud rahandusliku
kirjaoskuse õppekava ja käsiraamat
2 – MoneyRec: veebipõhine interaktiivne
rahandusliku kirjaoskuse hariduslik mäng
3 – Rollimängude käsiraamat, mis õpetab
rahanduslikku kirjaoskust
4 – Raha haldamist õpetav lauamäng

PROJEKTI VÄLJUNDID
Kombineeritud rahandusliku
kirjaoskuse õppekava ja käsiraamat

Projekti üheks põhitulemiseks oli NEET
naistele suunatud kombineeritud
rahandusliku kirjaoskuse õppekava ja
käsiraamatu välja töötamine. Selle
tulemusena on NEET naistel võimalik
omandada oskusi ja teadmisi erinevate
finantsalaste kontseptsioonide
paremaks mõistmiseks, majanduslike
riskide ja võimaluste äratundmiseks
ning vastavate otsuste langetamiseks.
Samuti võimaldab see tõsta nende
enesekindlust rahanduslikes
küsimustes, tõstes seeläbi nende
võrdset osalust ühiskondlikus elus.
Õppekava ja käsiraamat on mõeldud
kasutamiseks koos teiste projekti
tulemusena valminud ressurssidega,
mis koos moodustavad laia haridusliku
tööriistakasti. 
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Rahandusliku kirjaoskuse digitaalne mäng
Antud väljundi eesmärgiks oli luua uuenduslik veebpõhine hariduslik mäng
(Serious/Digital Game), mis võimaldaks kaasaval ja mängulisel viisil
motiveerida ja arendada rahandusliku kirjaoskusega seotud oskusi. Meie
hinnangul on digitaalse mängupõhise keskkonna kasutamine üks parimaid
viise positiivse tulemuse saavutamiseks. Selle abil on võimalik esitada
multimeedia sisu, simuleerida protesse ja erinevaid lugusid/stsenaariume
(mis on omakorda kohandatud mänguformaadi- ja reeglitega). Stsenaariumid
on loodud arvestades vajaduste analüüsi tulemusi tagamaks projekti raames
püstitatud eesmärkide saavutamist. Kõik ressursid on mõeldud kasutamiseks
nutitelefonides, mis on kõige populaarsemaks platvormiks sihtrühma seas. 

Rahanduslikku kirjaoskust õpetavate rollimängude käsiraamat
Meie poolt loodud õppekava ja käsiraamatu kasutamise hõlbustamiseks ja
kvaliteetse õppe tagamiseks valmistasime ka rahanduslikku kirjaoskust
õpetavate rollimängude käsiraamatu. Käsiraamat tagab ka täiskasvanute
koolitajate piisavat ettevalmistust NEET naistega töötamisel ja nende
rahandusliku kirjaoskuse õppe toetamisel. Käsiraamat keskendub
rahandusliku kirjaoskuse õpetamisele rollimängude ja mitmesuguste
stsenaariumite kaudu. Raamatu väljatöötamiseks mõtlesid partnerid välja
mitmeid raha haldamisega seotud stsenaariume. Positiivse ja tulemusliku
rollimängu kogemuse saamiseks töötasid partnerid välja ka kergesti
kopeeritavad materjalid, realistlikud stsenaariumid ning selged juhised
osalejatele. Igale rollimängule järgneb põhjalik arutelu, kus osalejad saavad
jagada kogemusi ja omandatud teadmisi. 

Raha haldamist õpetav lauamäng
Viimastel kümnenditel on nii digitaalne kui ka analoogne mängupõhine õpe
saanud palju tähelepanu. Seda peetakse üheks kõige tõhusamaks ja
levinumaks mitteformaalses hariduses kasutatavaks meetodiks. Selle
peamiseks eeliseks võib pidada sihtrühma vajadustele vastavate teadmiste
edasiandmist nauditaval ja mitteformaalsel viisil. Lisaks sellele arendab
mängupõhine õpe osalejate selliseid sotsiaalseid oskuseid nagu näiteks
meeskonnatöö, kriitiline mõtlemine, otsuste langetamine, juhtimine jne.
Käesoleva väljundi eesmärgiks on võidelda inimrühmade marginaliseerimise-
ja diskrimineerimisega ning võimestada NEET naisi finantsalaste oskuste
õpetamise kaudu. 
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