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Bevordering van financiële
geletterdheid in het primair en

secundair onderwijs door middel
van gamification en DIGItal

Storytelling

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier
geuite ideeën en meningen komen echter
uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en
geven niet noodzakelijkerwijs die van de
Europese Unie of het Europese Uitvoerende
Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA)
weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA
kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Verhoogd bewustzijn van nationale
en EU-beleidsmaatregelen op het
gebied van financiële geletterdheid
door leraren en beleidsmakers
Verbeterde financiële vaardigheden
van leerlingen van 9 tot 12 jaar
Verhoogd bewustzijn van nationale
en EU-beleidsmaatregelen op het
gebied van financiële geletterdheid
door leraren en beleidsmakers

Vennootschap

Verspreiding van leerplannen op het
gebied van financiële geletterdheid in
de vroege onderwijsfasen op lokaal,
regionaal, nationaal en EU-niveau
Ondersteuning van het
harmonisatieproces van het
onderwijsbeleid van de EU met
betrekking tot financiële geletterdheid
Bevordering van gemengde digitale
praktijken op scholen op lokaal,
regionaal en EU-niveau

Resultaten op lange termijn zijn: 

01.02.2022 – 31.01.2024

2021-1-LT01-KA220-SCH-000034366
 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met

Raseiniai Saltinis Progymnasium,  Litouwen

Public institution "eMundus", Litouwen

Foundation for the Development of the 
Cultural and Business Potential of the Civil Society 
(CuBUFo), Bulgarije

Akoe Educació, Spanje

Educational Research and Training Center (CREF),
Portugal

Youth Initiative Center, Nederland

saltiniomokykla.lt

emundus.eu

cubufo.cubufoundation.com

akoe.coop

cref.pt

initiativesforyouth.eu



Doel DigiFinEdu didactisch materiaal dat
minimaal 10 modules zal bevatten
met lesplannen, materiaal en
instructies voor docenten, ouders
en leerlingen
DigiFinEdu visuele roman, een
educatief videospel op FinLit, een
combinatie van digitale verhalen en
gamification-methodologieën

Bewustmaking van het

onderwijsbeleid en de strategieën

van FinLit op nationale en

internationale schaal

Doelgroepen

Doel Het doel van dit project is het
opbouwen van potentiële financiële
capaciteit van de jonge generatie van
Europa door het bevorderen en
verbeteren van de financiële
geletterdheid van kinderen in het late
basisonderwijs en tegelijkertijd hun
ouders en leerkrachten te voorzien van
goed en gericht educatief materiaal,
ondersteuning bij het ontwikkelen van
hun zelfvertrouwen, vertrouwd maken
met financiële omgeving, positieve
aanleg voor financieel beheer

Het bevorderen van de
implementatie van FinLit in het
basis- en lager secundair onderwijs 
Verbeteren van de competenties
van ouders en leerkrachten bij het
lesgeven in FinLit 
Om de inclusie van ouders in het
onderwijsproces van hun kinderen
te vergroten 

Doelen

Leerlingen in het basis- en vroeg

middelbaar onderwijs

Primary and early secondary

education teachers

Ouders

Verwachte resultaten

Invloed

Meer kennis en bewustzijn over

financiële geletterdheid, formele en

niet-formele onderwijspraktijken

van leerkrachten en ouders

Resultaten op korte termijn zijn onder

meer:

Methodologisch materiaal van
DigiFinEdu dat zal bestaan uit een
eBook dat een grondige
beschrijving geeft van de huidige
context van FinLit-onderwijs op
nationaal en transnationaal niveau
en een innovatieve FinLit-
onderwijspraktijk voor leerkrachten
en ouders


