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Školení finanční gramotnosti je téměř
hotové! Skládá se z 19 modulů o
nejdůležitějších a nejužitečnějších
tématech financí a ekonomiky.
Obsahují aktivity k procvičení a kvízy,
které ověří vaše znalosti. Moduly prošly
korekturou a recenzí odborníky v oboru
a budou k dispozici v angličtině,
turečtině, češtině, španělštině a
italštině;
E-learning Financial Literacy je na
cestě k dokončení! Je vizuálně atraktivní
a uživatelsky přívětivý. Obsahuje nejen
školení, ale také učitelský koutek
(Teacher's Corner) s bezplatnými zdroji
pro výuku finanční gramotnosti
zábavnou a poutavou formou;
Android Mobilní Aplikace pro Budget
Management se nyní vyvíjí a bude k
dispozici pro osobní i firemní využití.

FACILITATE je evropský projekt, jehož
cílem je pomáhat dospělým, kteří se chtějí
učit a zlepšovat svou finanční gramotnost.. 

REALIZACE PROJEKTOVÝCH VÝSTUPŮ:

Dospělí (studenti)
Pedagogičtí pracovníci
(lektoři dospělých, etc)
Podnikatelé
Bežní uživatelé Android
aplikací

1.
2.

3.
4.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTOVÁ SETKÁNÍ

Měli jsme možnost se třikrát sejít jako
tým a diskutovat o interním řízení
projektu a posunu v našem projektu.
Pracovali jsme spolu osobně v Římě,
Southamptonu a Valencii!
Tato setkání byla velmi důležitá pro
posílení partnerství a dosažení cílů, jež
jsme si stanovili!

STUDIJNÍ, VÝUKOVÉ A ŠKOLÍCÍ AKTIVITY

V městě Konya náš projektový
koordinátor hostil učitele z partnerských
zemí. Byli mezi nimi odborníci na
finanční gramotnost, kteří testovali e-
learning a moduly, které jsme vyvinuli.
Kromě toho měli ostatní učitelé
možnost získat první školení o
finančních a ekonomických tématech!
V neposlední řadě hostitelé
zorganizovali společenské aktivity, jež
účastníky ohromily a přiměly je
objevovat atrakce města Konya.


