‘’Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı’’ Projesi

Birikim Oyunu Eğitim Modülü
İçerik
“Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı” projesi kapsamında, Sparkassenstiftung olarak,
aile bütçesini başarılı bir şekilde yönetmek ve birikimlerini artırmak isteyen aileler, genç yetişkinler ve küçük ölçekli
aile şirketleri için Birikim Oyunu Eğitimi’ni gerçekleştiriyoruz.
Birikim Oyunu tüm katılımcıların etkileşim halinde hareket edebilecekleri son derece aktif bir eğitimdir. Birikim
Oyunu’nun genel amacı, katılımcılara bütçe yönetimini ve birikim yöntemlerini oyun metodolojisi kullanılarak
öğretmektir. Eğitim sırasında katılımcılar; aile bütçesini yönetmek, birikim yapmak ve birikimlerini
değerlendirecekleri finansal kuruluşları doğru seçebilmek amacıyla temel ekonomik kavramları öğrenir.
Birikim Oyunu Eğitimi süresince katılımcılar dokunabilecekleri bir oyun panosu üzerinden üç tur boyunca hem
ödüllendirici hem de zorlayıcı bir öğrenme deneyimi yaşarlar. Eğitim sırasında katılımcılar gruplar halinde birbirleri
ile yarışmaktadır. Her grup kendi ailesini idare etmeyi öğrenmekte ve bu süreçte ailenin karşılaştığı farklı durumlara
göre çeşitli kararlar vermektedir. Eğitim boyunca grupların her biri, en yüksek yaşam kalitesi puanına ulaşmak için
finansal okuryazarlık ve birikim açısından diğer ailelerden daha iyi olmaya çalışır. Aile üyeleri olarak gruplarında yer
alan katılımcılar, hayatın önemli aşamalarından geçerken günlük seçimlerini yaparlar. Örneğin; büyümek ve okula
gitmek, evlenmek, bir bebeğe veya ailenin yaşlı bir üyesine bakmak gibi. Ailenin menfaati söz konusu olduğunda,
yaşam kalitesini artırmak için hangi kararın doğru olduğuna aile üyeleri birlikte karar verir.
Birikim Oyunu’nda amaçlanan;
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Enflasyon, teminat ve likidite gibi önemli kavramları anlamak,
Aile bütçesinin anlamını kavramak
Gelir, masraflar gibi önemli unsurları kavramak,
Kişisel ve aile bütçesini tanımlama, yönetmek ve analiz etme becerisi kazanmak,
Mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve bu ihtiyaçları belirleme ve yönetme becerisi edinmek,
Mevcut olan ve gelecekteki yaşam risklerini planlamak,
Birikimin amacını ve yararlarını anlamak,
Finansal bir kuruluş yoluyla birikim yapmayla, diğer birikim yollarını kullanarak birikim yapmanın arasındaki
farkları anlamak,
Güvenilir bir finansal kuruluş belirleme ve seçme yeteneğini kazanmaktır.

Sparkassenstiftung für Internationale
Kooperation e.V. Türkiye Temsilciliği
Sparkassenstiftung for International Cooperation
Türkiye Temsilciği

Mustafa Kemal, 2118. Cd. No:4
Maidan İş ve Yaşam Merkezi
B Blok 6. Kat D: 53 Çankaya/Ankara
Türkiye

www.sparkassenstiftung.de
office@sparkassenstiftung.de
www.sparkassenstiftung-turkey.org
info@sparkassenstiftung-turkey.org

