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Με τι ασχολείται το έργο

;

Το έργο στοχεύει στην βελτίωση των χαμηλών ποσοστών στις μειονεκτούσες κοινότητες.

Τελική συνάντηση των συνεργατών του έργου
Στις 13 Σεπτεμβριου 2021 είχε γίνει η τελική συνάντηση για το έργο. Ο στόχος της συνάντησης ήταν να ενημερωθούν οι συνεργάτες για
τις τελικές δραστηριότητες του έργου: τελικό συνέδριο, παρουσίαση των δραστηριοτήτων προώθησης του έργου στο κοινό ανα χώρα, κ.
α. Επίσης πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση διαφόρων πτυχών του έργου π.χ διαχείριση του έργου, επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ
των συνεργατών, ικανοποίηση με τα αποτελέσματα του έργου και με τον αντίκτυπο που είχε το έργο στις χώρες των συνεργατών.

Επιπρόσθετο
What Υλικόis

about?

Η αντικατάσταση κάποιων δραστηριοτήτων
δια ζώσης με δραστηριότητες μέσω
διαδικτύου άφησε ένα ποσό από τον
προϋπολογισμού αναξιοποίητο και έτσι
αποφασίστηκε η χρήση αυτού του ποσού
για την δημιουργία επιπρόσθετου υλικού το
οποίο θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των
χωρών των συνεργατών και των χρηστών.
Έχουν ήδη δημιουργηθεί κάποια βίντεο
μετά από την ζήτηση κάποιων χρηστών.

https://piggybankproject.eu/

https://www.facebook.com/PiggyBankEducation/
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Αναβαθμισμένη διαδικτυακή πλατφόρμα!
Η διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από τους συνεργάτες του έργου εγγυάται την βιωσιμότητα του έργου ,
καθώς όλο το υλικό θα διατίθεται δωρεάν σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών που συμμετέχουν στο έργο.Η πλατφόρμα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστές, τάμπλετ,smartphone) με ένα κλικ σε αυτό το σύνδεσμο:
https://piggybankproject.eu/elearning/
Οι εκπαιδευόμενοι τότε θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα και να μελετήσουν τα κόμικ, τις ιστοεξερευνήσεις, τα δωμάτια
διαφυγής και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να μάθουν διάφορα θέματα σχετικά με τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό όπως
για παράδειγμα, πως να διαχειρίζονται τα χρήματά τους, πως να φτιάχνουν ένα σωστό πτοπολογισμό, πως να αναγνωρίζουν
χρηματοοικονομικούς κινδύνους, διαχείριση χρεών και δανείων κ.α.
Η πλατφόρμα δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτές να επιλέξουν το κατάλληλο υλικό για τους μαθητές τους βασιζόμενο στην ηλικία
τους και στο επίπεδο γνώσεων τους καθώς και στην πρόοδο που επιτυγχάνεται.

`

Follow us!

Ακολουθήστε μας στο Facebook και βοηθήστε μας να προωθήσουμε το έργο
Μοιραστείτε το υλικό και τα νέα του έργου με τις οικογένειες, τους εκπαιδευτές και τους τοπικούς φορείς.

https://piggybankproject.eu/

https://www.facebook.com/PiggyBankEducation/

