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GRAMOTNOST

 
VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH

FACILITATE je evropský projekt, jehož cílem je pomoci dospělým, kteří

by rádi rozvíjeli svou finanční gramotnost. 

V rámci projektu budeme pracovat na tvorbě webové platformy a

mobilní Android aplikace, která by zprostředkovala potřebné informace

a obsah.

V prosinci 2020 jsme se poprvé jako tým oficiálně setkali na

FACILITATE uvodním meetingu. Na tomto setkání jsme mohli blíže

poznat všechny členy partnerského konsorcia a ustanovit klíčové

procesy a standardy pro stanovené cíle projektu.

V lednu 2021  jsme uspořádali virtuální Kick-Off meeting. Během

tohoto setkání jsme diskutovali o rolích jednotlivých partnerů,

organizaci a koordinaci nadcházející práce v projektu pro příští

měsíce.

Naše konsorcium je velmi rozmanité a složené z partnerů z  Turecka,

České republiky, Velké Británie,  Itálie  a Španělska. Projekt tedy

zahrnuje experty na finanční gramotnost a  širokou škálu odborníků z

řad vyučujících, IT specialistů, odborníků na evropské projekty, a

další. 
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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 způsob, jak je získat

prostřednictvím neformální výuky a personalizovaného

učení, a dále vytvořit rámec pro jejich uznávání.

    Naše cíle:

   Jakým způsobem chceme cíle dosáhnout?

Vypracovali jsme plán pro dosažení cílů projektu společně a

celkovým harmonogramem a projektovými milníky.

Intelektuálními výstupy projektu potom budou:

IO1-Školení Finanční Gramotnosti.

Leader: Selcuk Universitesi

CÍL: Umožnit dospělým studentům, vzdělávacím institucím

a školám po celé Evropě větší zapojení 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 odborných materiálů, jež mohou poskytnout

potřebné znalosti jak dospělým studentům, tak 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 pro Správu Financí. 

Leader: Hayat Boyu Gelisim Dernegi 

Jedná se o mobilní Android aplikaci pro správu financí,

která by uživatele vedla k odpovědnému nakládání s penězi.

Už jsme také začali pracovat na webové stránce, kterou

naleznete na: https://www.facilitate.center/ 

Také nás můžete najít na Twitter (@facilitate_c) ,

Facebooku (facilitate.center) a Instagramu (@facilitatecenter)
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