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GÜNCEL
 

R O M A ,  İ T A L Y A

29 ve 30 Kasım 2021'de FACILITATE projesinin
başlangıç toplantısı Roma'da (İtalya) gerçekleşti
ve Euphoria Net srl'nin ev sahipliğinde yapıldı.  
Ortak kuruluşlardan 15 temsilci yüz yüze katıldı
ve ayrıca 2 temsilci daha uzaktan
katıldı.Toplantının ilk gününde, ortaklar
aşağıdakileri ayrıntılı bir şekilde sunma ve
tartışma şansı buldular: 
·Finansal Okuryazarlık Eğitimi Kursu eğitsel
içerik süreci (IO1.1)
Birinci fikri çıktıda uygulanan metot ADDIE
modelidir: Analiz (anket), Tasarım (şablon), 
 Gelişim, Uygulama ve Değerlendirme.  
·Öğretmenler köşesinin oluşturulması (IO1.2)
Yeni öğretim metodolojileri ile ilgili kaynaklar,
öğretim materyalleri ve finansal okuryazarlık
için diğer ücretsiz araçları içerecektir. Mevcut
materyallerden oluşan bir koleksiyon
oluşturulacak ve bir öğretim araç kiti
oluşturmak için e-öğrenme platformunun
belirli bölümlerinde kategorilere ayrılacaktır. 
İlk günün sonunda, bütün ortaklar tarafından
Ağustos 2022'inin sonuna kadar tamamlanması
gereken bütün görevleri içeren yeni zaman
çizelgesi tanıtıldı. 

Finansal Okuryazarlık Eğitimi (IO1) -Tüm
ortaklar, lider kuruluş olan SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ rehberliğinde bazı eğitim
modüllerini geliştirmiştir. Finansal
Okuryazarlık Eğitimi'nin tüm modüllerinin
hazırlanma takvimi gantt şemasına göre
belirlendi. 
Çevrimiçi Finansal Okuryazarlık Eğitim
Platformu (IO2) hazır. HBGD, modüller için
şablon oluşturdu. Quiz türleri ve formatları
belirlendi. Neredeyse her şey standart hale
getirildi. İngilizce'deki 22 konu/modül
tamamen geliştirilmelidir. Bazıları zaten
düzeltildi ve değerlendirme bunu takip
edecek. Ardından, son bir düzeltme okuması
yapılacak ve modüller platforma
yüklenecektir. 
Bütçe Yönetimi için Mobil Uygulama (IO3) -
HBGD, Uygulamanın Temmuz 2022'ye kadar
tamamlanacak ilk prototipini oluşturmaya
başladı. 2 uygulama olacak: 1 normal
kullanıcılar ve 1 girişimciler için. Bunlar hem
I-store hem de Google Play Store'da olacak. 

FACILITATE projesi aşağıdaki 3 fikri çıktıyı
üretmeyi hedefliyor:

GELECEK TOPLANTI

2020-1-TR01-KA204-093253

Önümüzdeki Ulusaşırı Proje
Toplantısı 28-29 Nisan 2022
tarihlerinde Birleşik
Krallık'ta organize
edilecektir ve Eurospeak
Language Schools Ltd.
kurumu ev sahipliğinde
gerçekleştirilecektir. 


