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FACILITATE projesine tekrar hoş geldiniz! Gelişmeler hakkında sizi bilgilendirmek 

istiyoruz. Finansal Okuryazarlık Öğretmenleri Eğitimi, 7-9 Eylül 2022 tarihleri arasında 

Türkiye'nin Konya kentinde gerçekleştirildi. Eğitime tüm ortak ülkelerden yaklaşık 30 

katılımcı katıldı: İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve tabii ki Türkiye. 

Eğitimi kolaylaştıran Üniversite personeli de vardı. 

6 Eylül'de, büyük İslam şairi Mevlana'nın son dinlenme yeri olmakla övünen inanılmaz 

Türk Şehri Konya, Facilitate finansal okuryazarlık modüllerinin pilot uygulaması ve 

testi için delegeleri karşıladı. Diğer /Türk ortak Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, 

İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık'tan mali uzmanlar ve öğretmenler, 

19 modülün uzman görüşü ve incelemesinden oluşan bir işbirliğinde bir araya geldi. 

Büyüleyici Dedeman Oteli, ilerleyen günlerde 'evden uzakta bir ev' haline geldi. 

 

Gündem girişi, şu anda katılımcıların ülkelerinde sunulan finansal okuryazarlık 

eğitiminin bir karşılaştırmasıydı. Soru-Cevap oturumları ile devam etmeden önce 

derinlemesine sunumlar yapıldı ve sonuç olarak, herkes tarafından erişilebilir ve 

mevcudiyetiyle erişilebilir bir biçimde daha iyi bir finansal okuryazarlık eğitimine 

ihtiyaç olduğu konusunda evrensel bir fikir birliği vardı. 

Her modül titizlikle okundu ve Selçuk Üniversitesi'nden muhteşem ekibin rehberliğinde 

ve kolaylaştırıcılığında test edildi. 19 modülün her biri sırayla pratiklik etrafında uzun 

tartışmalara tabi tutuldu ve içerikte görülen herhangi bir sorun varsa anında giderildi. 

Seanslar yoğun olmasına rağmen, aynı zamanda ödüllendiriciydi - hepimiz, pek çok 

insanın yararına olacak bir şeyin geliştirilmesine yardımcı oluyorduk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından finanse 
edilmektedir. Ancak burada yer alan bilgilerin herhangi bir 
şekilde kullanılmasından Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal 
Ajansı sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

 



 
 

  

Tabii ki,"oyun-eğlence yok hepsi tamamen iş" şeklinde olmadığını söylemeliyiz - 

her gün çabalarımız bolca ödüllendirildi. Konya'nın sunduğu mutfak lezzetlerinden 

bazılarını tatmamıza izin veren enfes öğle yemekleri yedik ve her gün en iyi 

manzara ve cazibe merkezlerinden bazılarını gezdik. Sosyal aktivitelerin yoğun 

programı arasında Eyyup'un rehberliğinde bir tur alma ayrıcalığına sahip 

olduğumuz Mevlana Müzesi gezisi ve Derviş kardeşliği hakkındaki aydınlatmaları 

da vardı. Akşamın ilerleyen saatlerinde, semazenlerin doğaçlama bir performansı 

sonrasında otelimize dönüş olacaktı. Listede bir sonraki yer, eski Rum Ortodoks 

kilisesi Aya Elena ile tarihe batmış antik köy Sille idi. Sille, bir zamanlar Konya'daki 

Türk nüfusuyla birlikte barış içinde bir arada yaşayan Rumların yaşadığı bir yerdi. 

Burada kayaya oyulmuş çeşitli mağara evlerin görkemine tanık olduk. Son gezi, 

bazı inanılmaz kelebek türleriyle yakın ve kişisel olmamıza imkan sağlayan 

tropikal kelebek bahçesiydi. 

 

Finansal Okuryazarlık Dersleri, akran değerlendirmesi tamamlandıktan sonra 

son halini almış ve Finansal Okuryazarlık web sitesine yüklenmiştir. E-

öğrenmedeki derslerin kesin sırası karşılıklı olarak kararlaştırıldı ve 

belirlenmiş durumda. Öğretmenlere özel Öğretmenler Köşesi de tamamlandı. 

Öğretmenler finansal konuları öğretmek için destek materyallerine, en iyi 

uygulamalara ve diğer pedagojik araçlara erişebilir 

Bir sonraki bülten, 5., FACILITATE projesinin son Bülteni olacak ve Ocak 

2023'te yayınlanacak. Burada, projenin sonuna doğru genel ilerlemesi 

hakkında bilgilendirileceksiniz. 

FACILITATE – Finansal Okuryazarlık projesiyle ilgili gelecekteki 

güncellemeler için bizi izlemeye devam edin! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


