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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δημιουργία του 
παρόντος φυλλαδίου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν 
δύναται να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτό. [Αριθμός Έργου: 2020-1-UK01-KA204-079048]

Οικονομικός 
Γραμματισμός για 
Οικογένειες
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>>> Έργο MONEY MATTERS

Την ώρα που τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν 
σχεδόν ανακάμψει από την οικονομική 
κρίση του 2008, το ξέσπασμα της 
πανδημίας Covid-19 έχει δημιουργήσει 
και πάλι σημαντική οικονομική 
ανασφάλεια. Στόχος του έργου είναι 
να ενδυναμώσει τις οικογένειες με τις 
απαραίτητες οικονομικές δεξιότητες 
ώστε να μετριάσουν τις επιπτώσεις τυχόν 
οικονομικών δυσκολιών που μπορεί 
να προκύψουν. Το έργο θα παράγει 
επίσης νέες εκπαιδευτικές πρακτικές 
που θα επηρεάσουν την παροχή 
εκπαίδευσης ενηλίκων, υποστηρίζοντας 
την οικογενειακή μάθηση μέσω νέων 
ψηφιακών εργαλείων μάθησης.

+ Στόχοι

Οι στόχοι του έργου Money Matters είναι:
a. να αναπτύξει, να δοκιμάσει και να παραδώσει 

ένα ποιοτικό πρόγραμμα συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης (CPD) για 
εκπαιδευτές ενηλίκων, επαγγελματίες και 
τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς 

b. να δημιουργήσει μια μεθοδολογία κατάρτισης 
και να ενσωματώσει εργαλεία τα οποία είναι 
τόσο προσαρμόσιμα στην τυπική διδασκαλία 
των εκπαιδευτών όσο και προσαρμοσμένα στις 
τρέχουσες τοπικές ανάγκες της ομάδας-στόχου 

c. να αυξήσει την ικανότητα των εκπαιδευτών να 
αναπτύξουν και να συμπεριλάβουν στη διδασκαλία 
τους προσεγγίσεις βασισμένες στα δυνατά σημεία, 
συμμετοχικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις 
καθοδηγούμενες από τους εκπαιδευόμενους 

d. να αναπτύξει μια προσβάσιμη διαδικτυακή 
πλατφόρμα για την προώθηση αποτελεσματικών 
και καινοτόμων προσεγγίσεων για 
ευρύτερη χρήση σε ολόκληρη την ΕΕ 

e. να τονίσει τη σημασία των δεξιοτήτων 
οικονομικού αλφαβητισμού για τους 
περιθωριοποιημένους πολίτες για την 
ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.

+ Αποτελέσματα

Η αποτελεσματική οικογενειακή 
μάθηση απαιτεί την προσαρμογή 
του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 
υλικού στις ανάγκες όλων των μελών 
της οικογένειας. Για το λόγο αυτό, το 
έργο MONEY MATTERS σκοπεύει να 
δημιουργήσει πόρους οικονομικού 
αλφαβητισμού για 4 διαφορετικές 
ηλικιακές ομάδες:
1.	 παιδια από 6 έως 12 έτων | θα δημιουργηθούν 

12 μηνιαίες εκδόσεις κόμικς με καρτούν 
που εισάγουν τις έννοιες του οικονομικού 
αλφαβητισμού. Οι αφηγήσεις τους θα είναι 
προσεκτικά γραμμένες ώστε να οικοδομήσουν την 
κατανόηση των βασικών οικονομικών αρχών. 

2.	 έφηβόι από 13 έως 18 έτων | θα δημιουργηθεί 
μια σειρά 6 διαδικτυακών εκπαιδευτικών πόρων 
που θα βασίζονται σε προκλήσεις της μορφής 
Escape Room, με σενάρια που σχετίζονται με 
την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση. 

3.	 νέόι ηλικιας 19 μέ 25 έτων | μια εφαρμογή 
για κινητά τηλέφωνα που θα ενθαρρύνει τους 
εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν σχέδια 
οικονομικής διαχείρισης ως απάντηση σε 
διάφορες οικονομικές καταστάσεις. Θα 
συμπεριληφθούν ένας προσωπικός σχεδιαστής 
οικογενειακού προϋπολογισμού και σύνδεσμοι 
με τοπικούς οργανισμούς υποστήριξης. 

4.	 γόνέις και κηδέμόνές | ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που αντιμετωπίζει τον 
οικονομικό αλφαβητισμό μέσω μιας σειράς 
εργαστηριακών ασκήσεων ομαδικής μάθησης. 
Αυτό θα βοηθήσει επίσης τους γονείς και 
τους κηδεμόνες να διαχειριστούν το μοντέλο 
οικογενειακής μάθησης που αναπτύχθηκε.


