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Euroinvestment Τελικό ενημερωτικό δελτίο / Ιανουάριος 2021 

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΡΧΙΖΕΙ: Παιχνίδι Οικονομικού Γραμματισμού για Ενήλικες»      

Μετά από δύο χρόνια δέσμευσης και δουλειάς, το 

έργο Euroinvestment ολοκλήρωσε με επιτυχία 

όλες τις δραστηριότητες, ενώ το πλάνο για τη 

συνέχεια έχει καθοριστεί. Κατά τη διάρκεια αυτού 

του μεγάλου ταξιδιού γεμάτο εμπειρίες, οι 

εταίροι έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για 

την ενίσχυση του οικονομικού γραμματισμού των 

ενηλίκων. H πραγμάτωση του έργου έχει 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

γνώσεων στους ενήλικες, ενισχύοντας τις 

υπάρχουσες ευκαιρίες μάθησης στον οικονομικό 

γραμματισμό. 

Το Παιχνίδι 

Το παιχνίδι Euroinvestment είναι ήδη διαθέσιμο 

στην ιστοσελίδα μας σε πέντε γλώσσες (Αγγλικά, 

Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και 

Καταλανική). Αποτελεί ένα διασκεδαστικό, 

διαδραστικό και διδακτικό τρόπο ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων των ενήλικων στον οικονομικό 

γραμματισμό. 

Αρχίστε το παιχνίδι εδώ! 

Το παιχνίδι Euroinvestment αποτελείται από 15 

μικρότερα παιχνίδια στον οικονομικό 

γραμματισμό τα οποία χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

• Προγραμματισμός & Διαχείριση 

• Χρήματα & Συναλλαγές 

• Ρίσκο & Πίστωση 

Παίζοντας τα παιχνίδια, οι ενήλικες έχουν την 

ευκαιρία να βελτιώσουν τα επίπεδα δεξιοτήτων 

τους στον οικονομικό γραμματισμό. Δηλαδή θα 

έρθουν σε επαφή με έννοιες όπως η διαχείριση 

του εισοδήματος και των εξόδων, η λήψη 

καλύτερων αποφάσεων για την αποταμίευση και 

τον δανεισμό, το πλάνο συνταξιοδότησης και τη 

διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου. 

Τα παιχνίδια στην κατηγορία Ρίσκο & Πίστωση 

βοηθούν τον χρήστη στην κατανόηση της έννοιας 

της πίστωσης, έτσι ώστε να κάνουν πιο υπεύθυνες 

επιλογές που αφορούν τον δανεισμό και την 

εξοικονόμηση. 

 

Τα παιχνίδια στην κατηγορία Χρήματα & 

Συναλλαγές βοηθούν τον χρήστη να εντοπίζει και 

να κατανοεί επιχειρηματικές συναλλαγές και 

έννοιες όπως η έκπτωση, το επιτόκιο, οι φόροι και 

το συνάλλαγμα. 

 

Τα παιχνίδια στην κατηγορία Προγραμματισμός & 

Διαχείριση βοηθούν τους χρήστες να 

κατανοήσουν τις βασικές αρχές του οικονομικού 

σχεδιασμού για την επίτευξη των προσωπικών 

στόχων μέσω της έξυπνης διαχείρισης χρημάτων. 

Όλα τα παιχνίδι είναι διαθέσιμα δωρεάν και 

μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση όσες φορές 

επιθυμεί. 

https://euroinvestment-project.eu/en
https://www.euroinvestment-project.eu/en/game
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Οδηγίες χρήσης 

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα 

παιχνίδια ανά κατηγορία μέσω της ιστοσελίδας 

του έργου. Στην αρχή κάθε παιχνιδιού δίνονται 

οδηγίες χρήσεις και συμβουλές εξηγώντας τα 

επόμενα βήματα. 

Δείτε όλα τα παιχνίδια εδώ! 

 

Επιμορφώσεις & εκδηλώσεις  

Οι εταίροι ολοκλήρωσαν πρόσφατα μια σειρά 

εργαστηρίων με εκπαιδευτές ενηλίκων αλλά και 

εκδηλώσεις προς στο ευρύ κοινό για τη διάδοση 

των δραστηριοτήτων του έργου σε όλες τις χώρες 

της σύμπραξης. Κατά τη διάρκεια αυτών των 

εκδηλώσεων, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 

για τους στόχους του έργου, το παιχνίδι και το 

εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε. 

Επιπλέον, εισηγήθηκαν τρόποι για το πώς 

μπορούν και πρέπει να περιλαμβάνουν τους 

πόρους του παιχνιδιού και του έργου στα δικά 

τους μαθήματα ή στην καθημερινή τους ζωή. 

Γενικά, οι εταίροι έλαβαν θετικά σχόλια σχετικά 

με τη χρησιμότητα και τη σημασία τέτοιων 

πρωτοβουλιών με ευρύ κοινωνικό αντίκτυπο. 

 

 

 

Τι υπάρχει για τη συνέχεια; 

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες και τα 

αποτελέσματα του έργου θα διατηρηθούν μετά 

τη λήξη του, ακολουθώντας πιστά τους αρχικούς 

στόχους, ένας από τους οποίους είναι και η 

ανοικτή πρόσβαση και διάθεση των 

εκπαιδευτικών πόρων σε πολλές γλώσσες 

(Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Αγγλικά). 

Εδώ, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλοι οι 

πόροι είναι επίσης διαθέσιμοι στη Καταλανική, 

μέσα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας IEF για την 

αύξηση των αποτελεσμάτων στους τελικούς 

χρήστες. Τα παιχνίδια Euroinvestment είναι ο 

εκπαιδευτικό πόρος με τις υψηλότερες 

δυνατότητες ενσωμάτωσης στο κοινό. 

Αποτελείται από ποιοτικούς μεθόδους ανάπτυξης 

δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

ευελιξία στην εκπαίδευση ενηλίκων ή σε άλλους 

τομείς της εκπαίδευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε 

μας: 

Ιστοσελίδα 

 Facebook 

LinkedIn

 

 

 

 

 

https://www.euroinvestment-project.eu/en/game
https://www.euroinvestment-project.eu/
https://www.facebook.com/euroinvestmentproject/
https://www.linkedin.com/in/euroinvestment-project-446a93183/
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Partnership 

 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 

 


