
 

 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
[Αριθμός έργου:  2020-1-UK01-KA204-079048] 
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Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες "Money Matters" περιλαμβάνουν μια σειρά από οκτώ εργαστήρια 
διάρκειας μισής ημέρας για γονείς και κηδεμόνες. 

Τα εργαστήρια 1 - 6 θα βοηθήσουν τους γονείς και τους κηδεμόνες να αναπτύξουν την ικανότητά τους 
στον οικονομικό αλφαβητισμό μέσω μιας σειράς ειδικών δραστηριοτήτων και μαθησιακών υλικών. Τα 
εργαστήρια 7 και 8 θα υποστηρίξουν τους γονείς και τους κηδεμόνες στο ρόλο τους ως εκπαιδευτές/-
τριες της οικογενειακής μάθησης μέσα στα άμεσα οικογενειακά τους δίκτυα, παρέχοντάς τους τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες να μοιραστούν τους πόρους του Money Matters με τα δίκτυά τους.   

Περιεχόμενα Ενότητας 

1 Οικονομικό Λεξιλόγιο  

2 Οικογενειακή Οικονομική Διαχείριση  

3 
Οικονομικοί Διαδικτυακοί Πόροι και 
Εργαλεία  

4 
Διαχείριση συναισθημάτων που σχετίζονται 
με τα χρήματα 

5 
Διαχείριση των χρημάτων κατά τη διάρκεια 
κρίσιμων περιόδων της ζωής  

6 Γίνε ενσυνείδητος/η καταναλωτής/τρια.  

7 Οικογενειακή Μάθηση  

8 Ψηφιακή Εργαλειοθήκη Money Matters  

 

 

Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο 8 - Ψηφιακή Εργαλειοθήκη Money Matters.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι γονείς και οι φροντιστές/-
στριες θα είναι σε θέση να:  

• Αναπτύξουν την ικανότητα χρήσης της Εργαλειοθήκης Ψηφιακών Πόρων Money Matters και της 
εφαρμογής Money Matters για κινητά  

• Αποκτήσουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη Money Matters για να εξερευνήσουν τους πόρους                                                  
• Αποκτήσουν πρόσβαση στους διαδικτυακούς πόρους του Money Matters και να τους 

μοιραστούν με τα παιδιά τους.  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Τίτλος Ενότητας: Ψηφιακή Εργαλειοθήκη Money Matters  

Χρονοδιά
γραμμα 

Δραστηριότητες Εκμάθησης Μέθοδοι 
κατάρτισης  

Υλικά/Απαιτ
ούμενοι 
Πόροι 

Έντυπα και 
Φύλλα 
Δραστηριοτήτ
ων  

10 λεπτά Καλωσόρισμα 
Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑ) 
Σχεδιάγραμμα για τη συνεδρία 
Παρουσιάστε το σχεδιάγραμμα, δίνοντας μια 
σύντομη επισκόπηση και τυχόν εργασίες για το 
σπίτι/προειδοποιήσεις. 

   
PP2- ΜΑ  
PP 3-

Σχεδιάγρ
αμμα 
συνεδρία
ς 

Φύλλο 
εγγραφής για 
το εργαστήριο 

10 λεπτά  Προθέρμανση Μ8.1:  

Ξεκινήστε μια ομαδική συζήτηση, θέτοντας 
στους συμμετέχοντες/-χουσες τις ακόλουθες 
ερωτήσεις. Οι απαντήσεις μπορούν να 
καταγραφούν σε ένα flipchart:   

Έχετε διδάξει ή συζητήσει για τον οικονομικό 
αλφαβητισμό στο σπίτι σας στο παρελθόν;  

Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να 
διδάσκεται ο οικονομικός αλφαβητισμός στα 
παιδιά από μικρή ηλικία;   

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να το 
μοιραστούν απόψεις με την ομάδα.   

Συνεργασία 
και 
Εξάσκηση  

PP4   

10 λεπτά  Εξερεύνηση της Βιβλιοθήκης του Money 
Matters  

Παρουσιάστε στους συμμετέχοντες/-χουσες τη 
Βιβλιοθήκη Money Matters.   

Εξηγήστε τα βασικά στοιχεία για το τι 
περιλαμβάνει η Βιβλιοθήκη Money Matters:  

• Κόμικς  
• Διαδικτυακά Δωμάτια Απόδρασης  
• Εφαρμογή για Κινητά για τον Οικονομικό 

Προγραμματισμό  
• Πρόγραμμα κατάρτισης για Γονείς  

Οι συμμετέχοντες/-χουσες θα κληθούν να 
υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα διάφορα 
μέσα των πόρων.   

Συνεργασία 
& Εξάσκηση  

 

Εκτίμηση.  

 

PP 5- 8  

 

30 λεπτά.  Μ 8.2 Βιβλία Κόμικς Money Matters Συνεργασία 
& Εξάσκηση.  

PP 9- 11- 
Εισαγωγή  

 

Αντίγραφα 
όλων των 
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Παρουσιάστε στους συμμετέχοντες/-χουσες τα 
Κόμικς Money Matters.  

Οι συμμετέχοντες/-χουσες θα εξερευνήσουν ένα 
κόμικ που δεν έχουν ξαναδεί και θα εξηγήσουν 
πώς θα χρησιμοποιήσουν το κόμικ για να 
εξερευνήσουν τον οικονομικό αλφαβητισμό.  

Καταγράψτε 4 ιδέες για να μοιραστείτε την 
εμπειρία μάθησης με ένα παιδί. 

Συγκρίνετε τα παραδείγματα με το PP 13. 

Οι συμμετέχοντες/-χουσες θα ενθαρρυνθούν να 
συζητήσουν τα θέματα των κόμικς Money 
Matters και γιατί μπορούν να αποδειχθούν 
αποτελεσματικά με μικρότερα παιδιά.  

 

 

PP 12 
Δραστηριότητ
α  

PP 13 
συμβουλές 
για τη χρήση 
των κόμικς 

κόμικς Money 
Matters σε 
έντυπη μορφή  

 

30 λεπτά  Δραστηριότητα Μ 8.3 Διαδικτυακά Δωμάτια 
Απόδρασης του Money Matters  

Εξηγήστε τι είναι ένα δωμάτιο διαδικτυακής 
απόδρασης. Καλέστε τους/τις συμμετέχοντες/-
χουσες να συζητήσουν πώς η μάθηση που 
βασίζεται σε προκλήσεις μπορεί να διδάξει 
αποτελεσματικά τους εφήβους για θέματα 
οικονομικού αλφαβητισμού.  

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να 
εξερευνήσουν ένα παράδειγμα ενός 
Διαδικτυακού Δωματίου Απόδρασης Money 
Matters. Αυτό θα δώσει στους/στις 
συμμετέχοντες/-χουσες την ευκαιρία να 
κατανοήσουν το υλικό ως μάθηση βασισμένη 
στην πρόκληση:  

Διαχείριση χρέους, εισαγωγικό επίπεδο::   
https://forms.gle/5p7qCmixSsfpecQ99  

Διαχείριση Χρέους, ενδιάμεσο επίπεδο:   
https://forms.gle/gxarZoqbYHutH45c8  

 

Προτείνετε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αυτοί οι πόροι μέσα στην οικογενειακή μονάδα 
με χρήσιμες συμβουλές. 

Συμβουλές 
και 
Καθοδήγησ
η.  

PP14 -15 
Εισαγωγή  

 

 

 

 

 

 

 

PP16 – 
δραστηριότητ
α  

 

PP17  

 

20 λεπτά  Διάλειμμα PP 18 

10 λεπτά  Εφαρμογή Money Matters   PP 19- 
Εισαγωγή 

 

https://forms.gle/5p7qCmixSsfpecQ99
https://forms.gle/5p7qCmixSsfpecQ99
https://forms.gle/5p7qCmixSsfpecQ99
https://forms.gle/5p7qCmixSsfpecQ99
https://forms.gle/gxarZoqbYHutH45c8
https://forms.gle/gxarZoqbYHutH45c8
https://forms.gle/gxarZoqbYHutH45c8
https://forms.gle/gxarZoqbYHutH45c8
https://forms.gle/gxarZoqbYHutH45c8
https://forms.gle/gxarZoqbYHutH45c8
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Ξεκινήστε αυτή την ενότητα παρουσιάζοντας την 
εφαρμογή για Κινητά Money Matters  

Ρωτήστε την ομάδα πώς μια εφαρμογή θα 
μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη για τη 
διαγενεακή μάθηση εντός της οικογενειακής 
μονάδας; 

40 λεπτά  Δραστηριότητα M8.4: Βυθιστείτε 

Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-χουσες να 
κατεβάσουν την εφαρμογή για Κινητά Money 
Matters, να εγγραφούν και να εξερευνήσουν 
τους πόρους που παρουσιάζονται.  

Βοηθήστε τους/τις συμμετέχοντες/-χουσες όπου 
χρειάζεται όσον αφορά την εγγραφή και την 
πλοήγηση στην εφαρμογή.  

Διαδραστικό
τητα 

Συζήτηση 

Καθοδήγησ
η  

Ψηφιακές 
δεξιότητες   

 PP20 - Λήψη 
της 
εφαρμογής 

PP 21- 
μάθημα ή 
apple ή 
android 

PP22- Πώς να 
εγγραφείτε 
για την 
εφαρμογή 
MM 

PP 23– Τι 
περιλαμβάνει 
η εφαρμογή 

 

Κινητά 
τηλέφωνα  

Σύνδεση στο 
διαδίκτυο 

10 λεπτά  Δραστηριότητα M8.5 Ομαδική Συζήτηση:  

Ενθαρρύνετε τους/τις συμμετέχοντες/-χουσες να 
συζητήσουν πώς να χρησιμοποιούν τους 
οικογενειακούς μαθησιακούς πόρους στο σπίτι.  

 

Συγκρίνετε τις ιδέες των συμμετεχόντων με τις 
προτάσεις στο PP25. 

Προσωπικός 
αναστοχασμ
ός 

Κίνητρα   

PP 24- 
Συζήτηση 
σχετικά με τη 
χρήση της 
Εφαρμογής 
στην 
οικογένεια 
στο σπίτι. 

PP 25 
συμβουλές 
για τη χρήση 
στο σπίτι 

 

 

10 λεπτά 

 

Κλείσιμο Εργαστηρίου  
Για να κλείσετε το εργαστήριο, ευχαριστήστε την 
ομάδα για την παρουσία της.  
Για περισσότερες πηγές επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα Money Matters.  

 PP 19  

Αξιολόγηση (Πώς θα διαπιστώσετε ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες έμαθαν;) 

Παραδείγ
ματα 

• Επίδειξη γνώσεων:  
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αξιολόγη
σης  

o Ο/Η εκπαιδευτής/-τρια θα εκμαιεύσει τις προηγούμενες γνώσεις των 
συμμετεχόντων και θα τους θέσει μια σειρά από ερωτήσεις για να ελέγξει τις 
γνώσεις τους.    

• Συνεργασία & Εξάσκηση:   
o Οι συμμετέχοντες/-χουσες θα αξιολογηθούν ως προς την προθυμία τους να 

συνεργαστούν και να εξασκηθούν στη χρήση των μαθησιακών πόρων που 
παρουσιάζονται στη Βιβλιοθήκη Οικονομικού Αλφαβητισμού.   

o Για να βοηθήσουν τη μάθηση, οι εκπαιδευτές/-τριες θα θέσουν καθοδηγούμενες 
και δομημένες ερωτήσεις στους συμμετέχοντες.  

• Οικοδόμηση Συναίνεσης: 
o Μέσω ομαδικών συζητήσεων και δραστηριοτήτων και μιας συζήτησης, οι 

συμμετέχοντες/-χουσες θα αξιολογηθούν ως προς το πόσο πρόθυμοι είναι να 
καταλήξουν σε συλλογικές αποφάσεις ως ομάδα. 

Duration  180 λεπτά  

 

 

 

Πρόσθετοι Εκπαιδευτικοί Πόροι:  
• Οικογενειακή μάθηση στο σπίτι: https://www.nala.ie/wp-content/uploads/2019/08/At-home-

with-family-learning.pdf  
• Διδασκαλία καλών χρηματικών συνηθειών: https://www.forbes.com/advisor/personal-

finance/how-to-teach-your-kids-good-money-habits/  
• Εκμάθηση οικονομικού αλφαβητισμού ως οικογένεια: 

https://www.tumbleweedsmag.com/2021/03/01/financial-literacy-is-a-family-affair/     

 

https://www.nala.ie/wp-content/uploads/2019/08/At-home-with-family-learning.pdf
https://www.nala.ie/wp-content/uploads/2019/08/At-home-with-family-learning.pdf
https://www.forbes.com/advisor/personal-finance/how-to-teach-your-kids-good-money-habits/
https://www.forbes.com/advisor/personal-finance/how-to-teach-your-kids-good-money-habits/
https://www.tumbleweedsmag.com/2021/03/01/financial-literacy-is-a-family-affair/
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