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Ενημερωτικό Δελτίο Euroinvestment 1 / Ιούλιος 2019 

Πρόλογος: «Παιχνίδι Χρηματοπιστωτικού Γραμματισμού για Ενήλικες»  
(Πρόγραμμα Euroinvestment)

Έρευνες δείχνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός 

ενήλικων Ευρωπαίων πολιτών στερείται των 

βασικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για 

την αίσθηση της προσωπικής ολοκλήρωσης και 

για την απασχολησιμότητα μέσω της δια βίου 

μάθησης. Συγκεκριμένα, πολλές μελέτες που 

έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία πέντε 

χρόνια, δείχνουν ότι η πλειοψηφία των 

Ευρωπαίων ενηλίκων έχουν περιορισμένες 

ικανότητες σχετικά με χρηματοπιστωτικές 

γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές. Αυτές οι 

γνώσεις συνδέονται στενά με τον 

χρηματοπιστωτικό γραμματισμό, ο οποίος, 

σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2016), θεωρείται βασική 

ικανότητα για τους ενήλικες για να φτάσουν στην 

οικονομική ευημερία. 

Από αυτή την άποψη, το πρόγραμμα 

Euroinvestment οραματίζεται να αναπτύξει ένα 

παιχνίδι χρηματοπιστωτικού γραμματισμού για 

να αναβαθμίσει τις οικονομικές γνώσεις και 

ικανότητες των ενηλίκων προσφέροντας 

διαδραστικές και ψυχαγωγικές ευκαιρίες 

εκπαίδευσης. Οι κύριες δράσεις του 

προγράμματος περιλαμβάνουν τα εξής: 

•Στρατηγικό Σχέδιο για την οικονομική 

εκπαίδευση των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης 

στην Ευρώπη· 

•Διαδικτυακό διαδραστικό παιχνίδι για την 

αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού 

γραμματισμού· 

•Ένα εγχειρίδιο χρήσης «Παίζοντας με κανόνες» 

που θα σχεδιαστεί για να επιτρέπει την αυτόνομη 

χρήση του παιχνιδιού. 

Το έργο θα είναι ευεργετικό τόσο για ενήλικες 

χαμηλής ειδίκευσης όσο και για φορείς 

εκπαίδευσης ενηλίκων, οικονομικούς 

εμπειρογνώμονες και φορείς χάραξης πολιτικής. 

Η επικοινωνία με αυτές τις ομάδες-στόχους θα 

πραγματοποιηθεί μέσω δραστηριοτήτων 

διάδοσης, όπως δράσεις κατάρτισης και 

επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα του έργου θα 

διαδοθούν, επίσης, μέσω στοχευμένων 

εκδηλώσεων αναμετάδοσης που θα οργανωθούν 

από τους εταίρους του προγράμματος στην 

Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κύπρο. 

Επιπρόσθετα, όλα τα αποτελέσματα και οι 

δράσεις του προγράμματος θα είναι διαθέσιμα 

στην ιστοσελίδα του έργου.  

Η κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται 

από έξι εταίρους που προέρχονται από τρεις 

Ευρωπαϊκές χώρες:  INOVA+ (Συντονιστής)-

Πορτογαλία, CESAE-Πορτογαλία, ACCIÓN 

LABORAL-Ισπανία, Institut d'Estudis Financers-

Ισπανία, CARDET-Κύπρος και INNOVADE-Κύπρος.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας 

ακολουθήσετε:  

Ιστοσελίδα: www.euroinvestment-project.eu  

Facebook: 

https://www.facebook.com/euroinvestmentproj

ect/    

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/euroinvestment-

project-446a93183/  
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Η εναρκτήρια συνάντηση του EUROINVESTMENT, στο Ματοσίνχος της Πορτογαλίας  

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος 

EUROINVESTMENT πραγματοποιήθηκε στο Ματοσίνχος 

της Πορτογαλίας στις 21 και 22 Νοεμβρίου του 2018. Κατά 

τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εκπρόσωποι 

από τους έξι Ευρωπαϊκούς οργανισμούς εταίρους από την 

Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κύπρο είχαν την 

ευκαιρία να συζητήσουν τα παραδοτέα του 

προγράμματος εστιάζοντας στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

και το είδος του διαδικτυακού παιχνιδιού που θα έχει 

στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων χρηματοπιστωτικού 

γραμματισμού των νέων ενηλίκων. Μαζί με το παιχνίδι, οι 

εταίροι θα παράγουν ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την χρηματοπιστωτική εκπαίδευση των ενηλίκων χαμηλής 

ειδίκευσης στην Ευρώπη, καθώς και ένα εγχειρίδιο χρήσης «Παίζοντας με κανόνες» που θα αποτελέσει έναν 

χρήσιμο πόρο για τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, αφού θα παρέχει πληροφορίες για τους τρόπους 

αξιοποίησης του παιχνιδιού σε εκπαιδευτικές συνθήκες.   

Το πρόγραμμα EUROINVESTMENT δημοσιεύει το Στρατηγικό Σχέδιο για την ενίσχυση 

του χρηματοπιστωτικού γραμματισμού των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης στην Ευρώπη 

Το πρόγραμμα Euroinvestment επιδιώκει να σχεδιάσει, να ελέγξει και να καταστήσει διαθέσιμο ένα 

διαδικτυακό παιχνίδι που θα καλλιεργήσει τις ικανότητες και τις γνώσεις των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης 

σε βασικά θέματα του χρηματοπιστωτικού γραμματισμού. Το πρόγραμμα στοχεύει, ουσιαστικά, να αυξήσει 

τις δυνατότητες των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης, αυξάνοντας παράλληλα και τις πιθανότητές τους να 

εξασφαλίσουν καλύτερες θέσεις εργασίας και εργοδότηση. 

Για αυτό τον σκοπό και ως σημείο εκκίνησης, οι εταίροι του προγράμματος Euroinvestment ανέπτυξαν και 

δημοσίευσαν διαδικτυακά το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Εκπαίδευση των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης στην 

Ευρώπη. Η πλήρης εκδοχή του Στρατηγικού Σχεδίου είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και μπορεί να έχει κανείς 

πρόσβαση σε αυτήν μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος, μαζί με μια σύντομη εκδοχή που είναι 

διαθέσιμη στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Καταλανικά, στα Πορτογαλικά και στα Ελληνικά, και η οποία 

καταγράφει κενά και ανάγκες σχετικά με τον χρηματοπιστωτικό γραμματισμό στην Ισπανία, την Πορτογαλία 

και την Κύπρο.  
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Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας που διεξήγαγαν οι 

εταίροι του έργου και διερευνά τον χρηματοπιστωτικό Γραμματισμό στην ΕΕ, προτείνοντας, επίσης, πλαίσια 

Εθνικής Αρμοδιότητας για την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, μαζί με ήδη διαθέσιμα παιχνίδια σε 

αυτό το πεδίο. Το Σχέδιο τονίζει, επίσης, μια σειρά από θέματα που πρέπει να συζητηθούν σε σχέση με τον 

σχεδιασμό πρακτικών εκπαιδευτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των χρηματοπιστωτικών γνώσεων και 

ικανοτήτων των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης. Πολύ 

σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η 

κοινοπραξία θα χρησιμοποιήσει το Στρατηγικό Σχέδιο 

ως εγχειρίδιο καθοδήγησης για την ανάπτυξη ενός 

αποτελεσματικού και ειδικά σχεδιασμένου 

διαδικτυακού παιχνιδιού για την ενίσχυση του 

χρηματοπιστωτικού γραμματισμού των ενηλίκων 

χαμηλής ειδίκευσης (18-55 ετών). 

Διαβάστε το στρατηγικό σχέδιο για να μάθετε 

περισσότερα: Στρατηγικό Σχέδιο.  

 

 

 

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα του Euroinvestment είναι διαθέσιμη σε 5 γλώσσες! 

Η ιστοσελίδα του Euroinvestment είναι διαθέσιμη τώρα στα Αγγλικά, 

Πορτογαλικά, Ισπανικά, Καταλανικά και Ελληνικά! Η ιστοσελίδα μας 

περιλαμβάνει πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους γενικούς σκοπούς 

και στόχους, τους εταίρους, τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, τις 

δράσεις, τα νέα και το διαδραστικό παιχνίδι. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης θα φιλοξενήσει το παιχνίδι, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε 

ψηφιακή μορφή και θα βασίζεται στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και στην 

παιδαγωγική παιχνιδοποίησης, στην εκπαίδευση που βασίζεται στην 

εργασία, σε μελέτες περιπτώσεων και στη συνεργασία. Επισκεφθείτε την φιλική προς τον χρήστη ιστοσελίδα 

μας στο www.euroinvestment-project.eu   

Επόμενα βήματα 

- Η κοινοπραξία δουλεύει πάνω στο «Διαδικτυακό διαδραστικό παιχνίδι για την αναβάθμιση του 

χρηματοπιστωτικού γραμματισμού (ΙΟ2)». Το διαδραστικό παιχνίδι θα αναπτυχθεί με βάση τα 

θέματα που εντοπίστηκαν στον χάρτη χρηματοπιστωτικού γραμματισμού «Χρήματα & 

Συναλλαγές», «Σχεδιασμός & Διαχείριση και Οικονομικό Τοπίο» και «Κίνδυνος & Πίστωση».  

https://euroinvestment-project.eu/resources/EuroInvestment_StrategicPlan.pdf
http://www.euroinvestment-project.eu/
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- Η δεύτερη Συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στη Λευκωσία της Κύπρου 

και θα φιλοξενηθεί από την CARDET. 

Εταίροι 

 INOVA+ www.inova.business 

 CESAE www.cesae.pt 

 IEF www.iefweb.org 

 Acción Laboral www.accionlaboral.com 

 CARDET www.cardet.org 

 INNOVADE www.innovade.eu 

 


