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KDO JSME?
 

VÝSTUPY

CÍLOVÁ SKUPINA

IO1-Školení Finanční Gramotnosti
 Leader: Selcuk Universitesi
CÍL: Umožnit dospělým studentům a
vzdělávacím institucím a školám po celé
Evropě, aby se více zapojily do tvorby a
budování kvalitních programů finančního
vzdělávání, mít volný přístup ke vzdělávacím
osnovám a zdrojům k výuce finanční
gramotnosti a tvorbě podnětného učebního
prostředí. Všechny partnerské instituce budou
věnovat zvláštní pozornost vytváření
adaptivních, uživatelsky přívětivých a
profesionálních materiálů, jež mohou
poskytnout nejenom dospělým studentům
potřebné znalosti ale i lektorům a učitelům.

IO2-Online Vzdělávací Platforma Finanční
Gramotnosti
Leader: Hayat Boyu Gelisim Dernegi 
Cílem tohoto výstupu je školení finanční
gramotnosti a vytvoření struktury platformy
projektu. 

IO3- Mobilní Android Aplikace na Finance
Leader: Hayat Boyu Gelisim Dernegi 
Jedná se o mobilní Android aplikaci pro správu
financí, která by uživatele vedla k
odpovědnému nakládání s penězi.
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Podporovat zvyšování finanční
gramotnosti na evropské úrovni,
vytváření vzdělávacích osnov a
zlepšování kvality finančního
vzdělávání dospělých; 
Rozvíjet kapacity vzdělávacích institucí,
jež by měly implementovat programy
finanční gramotnosti; 
Poskytnout lepší instrukce a materiály
pro zvyšování dovedností a
kompetencí v oblasti finanční
gramotnosti; 
rozvíjet dovednosti lektorů a učitelů ve
finančním vzdělávání; 
Identifikovat kompetence a jak je
získat prostřednictvím neformální
výuky, personalizovaného učení, a
vytvořit rámec pro jejich uznávání.

FACILITATE je evropský projekt, jehož
cílem je pomoci dospělým, kteří by rádi
rozvíjeli svoji finanční gramotnost. 

CÍLE:

Dospělí studenti
Pedagogičtí pracovníci
(lektoři vzdělávající
dospělé...)
Podnikatelé
Uživatelé Android aplikací
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