
KONTAKT
 

FACILITATE
Financial Literacy Training  in

Adult Education

 

Vzdělávání dospělých ve

finanční gramotnosti

 

 

https://www.facilitate.center/

email: info@facilitate.center
Facebook: facilitatecenter

Instagram: @facilitatecenter
Twitter: @facilitate_c 

 SELCUK UNIVERSITESI
(Turkey) LEADER

Masarykova univerzita
(Czech Republic )

Eurospeak Language
Schools Ltd 

(United Kingdom)

Euphoria Net Srl 
(Italy)

Asociación Valencia
Inno Hub 

(Spain)

Hayat Boyu
Gelisim Dernegi 

(Turkey)

KONYA IL MILLI
EGITIM MUDU)RLUGU

(Turkey)

by the Erasmus+ Programme of the European Union. However, European
Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein



NOVINKY
 

Ř Í M ,  I T Á L I E

Ve dnech 29. a 30. Listopadu 2021 se v Římě
konalo úvodní nadnárodní projektové setkání
(TPM) projektu FACILITATE. Setkání
organizovala společnost Euphoria Net srl. 
Setkání se osobně zúčastnilo 15 zástupců
jednotlivých partnerských organizací a další 2
se k setkání připojili dálkovým způsobem.
Během prvního dne partneři projednali
následující záležitosti:
- Proces sestavení vzdělávacího obsahu kurzu
Finanční gramotnosti (IO1.1): 
Pro sestavení obsahu kurzu byla zvolena
metoda ADDIE: rozbor (analysis), návrh
(design), vývoj (development), provedení
(implementation) a hodnocení (evaluation).  
- Tvorba Učitelského koutku (IO1.2)
Učitelský koutek bude obsahovat výukové
materiály, informace o výukových metodách a
další bezplatné nástroje pro výuku finanční
gramotnosti. Tyto materiály budou roztřízeny
do určených sekcí v e-learningové části
platformy tak, aby tvořili sadu doplňkových
nástrojů pro výuku.

Na setkání se také dohodla úprava
harmonogramu prací, ve kterém byly nově
definovány úkoly všech partnerů a termíny
jejich splnění, a to v časové ose do konce
08/2022.

Školení finanční gramotnosti (IO1) - pod
vedením SELCUK UNIVERSITESI každý z
partnerů vytvořil část modulů, které budou
součástí celého kurzu. Harmonogram dalších
prací byl stanoven v souladu s plánem
zaneseným v Ganttově diagramu. 
Online vzdělávací platforma Finanční
gramotnosti (IO2) je již připravena. HBGD
vytvořil obecnou šablonu pro sestavení
jednotlivých modulů, byly dohodnuty typy a
formy průvodních kvízů, finišuje
standardizace vybraných prvků. V dalším
kroku se sestaví 22 témat/modulů v AJ.
Některé z jich již prošly korekturou a čeká je
kontrola kvality. Po závěrečné korektuře se
všechny moduly nahrají na platformu.
Mobilní android aplikace (IO3) - HBGD zahájil
práce na vytvoření návrhu aplikace, který
bude připravený do 07/2022. K dipozici
budou dvě základní rozhraní - první pro
běžné uživatele a druhá pro podnikatele.
Aplikaci bude možné získat na I-store i v
Google play.

Cílem projektu FACILITATE je tvorba tří
následujících výstupů:

DALŠÍ SETKÁNÍ

2020-1-TR01-KA204-093253

Další nadnárodní projektové
setkání (TPM) se uskuteční
28. a 29. dubna 2022 ve
Spojeném království. 
Jeho pořadatelem bude
Eurospeak Language Schools
Ltd. 


