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Vítejte zpět v projektu FACILITATE! 
Dovolte nám, abychom vás informovali o jeho dalším průběhu. Školení učitelů finanční 
gramotnosti se konalo ve městě Konya v Turecku od 7. do 9. září 2022. Zúčastnilo se 
jej téměř 30 účastníků ze všech partnerských zemí: Španělska, Itálie, České republiky, 
Spojeného království a Turecka. Byli tam také zaměstnanci univerzity, kteří se školením 
pomohli. 
Konya, neuvěřitelné turecké město, které se může pochlubit tím, že je místem 
posledního odpočinku velkého islámského básníka Rumi, dne 6. září přivítalo delegáty 
k testování modulů finanční gramotnosti v projektu FACILITATE. Finanční experti a 
učitelé z dalších tureckých měst, Španělska, Itálie, České republiky a Spojeného 
království se sešli ve spolupráci na odborné zpětné vazbě a vyzkoušení 19 výukových 
modulů. Úžasný hotel Dedeman se v průběhu následujících dní stal „domovem“ pro 
zahraniční účastníky. 
Úvodem programu bylo srovnání vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, které je v 
současné době nabízeno v zemích účastníků. Než na ně navázaly sekce otázek a 
odpovědí, byly poskytnuty podrobné prezentace a na závěr panovala všeobecná shoda, 
že je nezbytně nutné zlepšit vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti ve formě 
dostupné a přístupné všem. 
Každý modul byl pečlivě prostudován a testován pod vedením a s podporou báječného 
týmu z univerzity Selcuk. Každý z 19 modulů byl podroben dlouhým diskusím o 
praktických aspektech a případné nesrovnalosti byly následně vyřešeny. Přestože byla 
sezení intenzivní, byla také přínosná – všichni jsme pomáhali s vývojem něčeho, z čeho 
bude mít užitek mnoho dalších lidí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Funded 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 

 

 

 
 
 



 
 

   
Samozřejmě je třeba říci, že to nebyla pouze práce a 'žádné koláče‘ – každý den 
bylo naše úsilí bohatě odměněno. Zažili jsme vynikající obědy, které nám 
umožnily ochutnat některé z kulinářských lahůdek, jež Konya nabízí, a denně jsme 
mohli spatřit některé z nejlepších památek a atrakcí. Nabitý program 
společenských aktivit zahrnoval výlet do Mevlana Museum, kde jsme měli tu čest 
přijmout prohlídku, vedenou Erdoganem a jeho osvícením o bratrstvu Dervishů. 
Později toho večera se sem měl vrátit s improvizovaným vystoupením nikoho 
jiného než samotných vířivých dervišů. Další na seznamu byla starobylá podzemní 
vesnice Sille, prosycená historií s bývalým řeckým ortodoxním kostelem 
Archangelos Michaela, Sille bylo kdysi osídleno Řeky, kteří pokojně koexistovali 
vedle tureckého obyvatelstva města Konya. Zde jsme byli svědky nádhery různých 
jeskynních obydlí vytesaných do skály. Posledním výletem byla tropická motýlí 
zahrada, kde jsme mohli zblízka a osobně být s některými neuvěřitelnými druhy 
motýlů. 
Lekce finanční gramotnosti byly dokončeny po vzájemném hodnocení a byly 
nahrány na webové stránky Financial Literacy. Definitivní pořadí lekcí v e-
learningu bylo vzájemně dohodnuto. Dokončena byla také sekce 'Teacher‘s 
Corner‘, věnovaná učitelům. Učitelé mají přístup k podpůrným materiálům, 
osvědčeným postupům a dalším pedagogickým nástrojům pro finanční 
vzdělávání. 
Příští newsletter č.5., bude konečným Newsletterem projektu FACILITATE a 
bude vydán v lednu 2023. Zde budete informováni o celkovém průběhu projektu 
k jeho blížící se závěrečné fázi. 
Zůstaňte naladěni na budoucí aktualizace o projektu FACILITATE – Finanční 
gramotnost! 

 
 
 
 
 
 

 
 


