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Насърчаване на финансовата
грамотност на етап основно

образование чрез
геймификация и дигитално

разказване на истории

Финансирано от Европейския съюз. Изразените
възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на
техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно
възгледите и мненията на Европейския съюз или на
Европейската изпълнителна агенция за образование и
култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито
Европейският съюз, нито EACEA.

Повишена осведоменост по отношение
на националните политики и политиките
на ЕС за финансова грамотност от страна
на учителите и хората вземащи решения
на политическо ниво
Повишени финансови компетенции на
ученици на възраст между 9 и 12 години
Приемане на цялостна
преподавателска практика в
партньорски и асоциирани
партньорски училища, включваща
формално обучение, практики на
преподаване в общността и смесено
обучение

Партньорство

Разпространение на учебни

програми за финансова грамотност

в ранните образователни етапи на

местно, регионално, национално и

европейско ниво

Подкрепа за процеса на

хармонизиране на образователните

политики на ЕС по отношение на

финансовата грамотност

Насърчаване на смесени дигитални

практики в училищата на местно,

регионално и европейско ниво
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Цели Дидактически материал DigiFinEdu,
който ще включва поне 10 модула с
планове за уроци, материали и
инструкции за учители, родители и
ученици
DigiFinEdu визуален роман,
образователна видео игра на FinLit,
съчетаваща дигитално разказване
на истории и методологии за
геймификация

Да повиши осведомеността

относно образователните

политики и стратегии на FinLit в

национален и международен

мащаб

Целеви групи

Целта на този проект е да изгради

потенциален финансов капацитет сред

младото поколение на Европа чрез

насърчаване и подобряване на

финансовата грамотност на децата в края

на началното образование и паралелно с

това овластяване на техните родители и

учители с подходящи и целенасочени

образователни материали, подкрепа за

развиване на тяхната увереност,

запознаване с финансова среда,

положителна предразположеност по

отношение на финансовото управление.

Да насърчи прилагане на FinLit
(финансова грамотност) в
началното и прогимназиалното
образование
Да подобри компетенциите на
родителите и учителите в
преподаването на FinLit
Да повиши включването на
родителите в образователния
процес на децата им

Цели

Ученици в начален и

прогимназиален етап

Leraren in het basis- en vroeg

secundair onderwijs

Родители

Очаквани резултати

Въздействие

Повишени знания и осведоменост

на учители и родители относно

формалните и неформални практики

на преподаване на финансова

грамотност 

Краткосрочните резултати включват:

Методически материал на

DigiFinEdu, който ще се състои от

електронна книга, предоставяща

задълбочено представяне на

текущия контекст на обучението

по FinLit на национално и

транснационално ниво и

иновативна учебна практика по

FinLit за учители и родители


