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GAME ON:
Παιχνίδι για τον χρηματοπιστωτικό
γραμματισμό για ενήλικους πολίτες

www.euroinvestment-project.eu

Σκοπός του έργου
Τα ποσοστά ανεργίας των ενηλίκων χωρίς ειδίκευση
είναι αρκετά υψηλά. Ένας μεγάλος αριθμός
Ευρωπαίων πολιτών έχει ελλιπείς βασικές
δεξιότητες: περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού
πληθυσμού των ενηλίκων έχουν ελλιπείς
δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή, την
αριθμητική, όπως, επίσης και στις ψηφιακές
δεξιότητες. Το παραπάνω γεγονός ενισχύει το ρίσκο
της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και
κατ’ επέκταση της φτωχοποίησης.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω
ανάγκες, το έργο στοχεύει στα παρακάτω:

• Ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων υψηλής
εκπαιδευτικής αξίας σε ενηλίκους χωρίς
ειδίκευση,
• Βελτίωση και διεύρυνση της παροχής
ποιοτικών μαθησιακών ευκαιριών
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των
ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση ή
επαγγελματικά προσόντα,
• Η ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτών σε θέματα
χρηματοπιστωτικού γραμματισμού.
Το έργο Euroinvestment στοχεύει στον
σχεδιασμό, τη δοκιμή και την παραγωγή ενός
παιχνιδιού ειδικά σχεδιασμένου για τις
ανάγκες των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση
με στόχο την υποστήριξη της ενίσχυσης των
γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων σε θέματα
χρηματοπιστωτικού γραμματισμού, όπως ο
ανατοκισμός και η διαφοροποίηση κινδύνου,
κατανόηση της αξιολόγησης και του τρόπου
που επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά η
πιστοληπτική ικανότητα, αποταμίευση και
επενδύσεις.

Στόχοι του έργου
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι οι εξής:
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας σειράς εργαλείων
και υλικού για τον χρηματοπιστωτικό γραμματισμό
για ενηλίκους με χαμηλή ειδίκευση,
• Υλοποίηση ενός σεμιναρίου για παρόχους
εκπαίδευσης ενηλίκων ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα παραδοτέα του έργου στις
εκπαιδευτικές τους δράσεις,
• Ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου για
επαγγελματίες στον τομέα των οικονομικών, το
οποίο αφορά την ανάπτυξη προγραμμάτων
χρηματοπιστωτικού γραμματισμού σε ενήλικους
πολίτες,
• Σχεδιασμός ενός μηχανισμού που θα επιτρέπει την
ανεξάρτητη χρήση του παιχνιδιού από τις ομάδες
στις οποίες απευθύνεται το έργο,
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλή
ειδίκευση για την ενίσχυση των πιθανοτήτων να
πετύχουν καλύτερη εργασία και μέλλον,
• Increase the competences on basic digital skills of
low-skilled adults and training providers using the
game and platform.

Ομάδα - στόχος
• Ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση,
• Πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων και
επαγγελματίες στον τομέα εκπαίδευσης
ενηλίκων,
• Επαγγελματίες στον τομέα των Οικονομικών.

Παραδοτέα και ∆ραστηριότητες
• Εγχειρίδιο «Παίζοντας με κανόνες» το
• Στρατηγικό σχέδιο για τη χρηματοπιστωτική
οποίο θα σχεδιαστεί για να επιτρέπει την
εκπαίδευση των ενηλίκων που έχουν χαμηλή
ανεξάρτητη χρήση του παιχνιδιού από
ειδίκευση στην Ευρώπη – έκθεση για τα κενά και
ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και παρόχους
τις ανάγκες των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση στη
εκπαίδευσης, και το οποίο θα παρέχει
χρηματοπιστωτική εκπαίδευση στις
επίσης περισσότερες πληροφορίες
χώρες-εταίρους του έργου, με βάση Ευρωπαϊκά και
θεωρητικού περιεχομένου για τις
Εθνικά πλαίσια που αναπτύχθηκαν πάνω στη
θεματικές του χρηματοπιστωτικού
συγκεκριμένη θεματική,
γραμματισμού.
• ∆ιαδραστικό παιχνίδι για τον χρηματοπιστωτικό
γραμματισμό που θα ανταποκρίνεται στα κενά και
τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν το οποίο θα είναι
διαθέσιμο μέσω μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας
παράλληλα με τα αποτελέσματα του έργου,

Το Παιχνίδι
Ανάπτυξη ενός διαδραστικού παιχνιδιού το οποίο εστιάζει στις κύριες ανάγκες των ενηλίκων
χωρίς ειδίκευση στις χώρες-εταίρους του έργου για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού
γραμματισμού.
Το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ενηλίκους τα οποία
σχετίζονται με τη χρηματοπιστωτική εκπαίδευση.
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