Projekt: “Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy”
Project number: 2018-1-PL01-KA204-050804
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje
výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto
publikácii (dokumente).

Partnerské organizácie / Kto sme?
Predstavujeme 7 organizácií z nasledujúcich európskych krajín: Rakúsko, Grécko, Taliansko,
Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých, ako aj
IT technológiami.

Ako dlho bude projekt trvať?

•

Kto je cieľovou skupinou?
•

učitelia, školitelia v oblasti vzdelávania dospelých a integračných opatrení,
poradcovia úradov práce a kariérny poradcovia, ktorí budú používať didaktické
materiály v rôznych vzdelávacích prostrediach;

•

finančne znevýhodnení mladí dospelí, ktorí sú buď nezamestnaní alebo sú
zamestnaní s príjmom nižším ako je priemer EÚ, ktorí ako koneční príjemcovia môžu
využívať moduly cez e-platformu;

•

inštitúcie odbornej prípravy dospelých, sociálne služby pre zadĺžených, sociálne
služby, miestne spoločenstvá, mládežnícke organizácie, občianskej združenia,
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania ako zainteresované strany.

Projekt je aktívny po dobu 24 mesiacov, t. j. od 31.12.2018 do 30.12.2020.

Čo je hlavným cieľom projektu?
Ciele / priority vo vzdelávaní dospelých:
•

preškoľovanie, zvyšovanie gramotnosti, numerické a digitálne zručnosti a občianske
schopnosti: Projekt Money & Life Skills sa bude zameriavať na zlepšovanie
čitateľských, digitálnych a finančných zručností, zatiaľ čo nepriamo zlepší aj jazykové
a čitateľské zručnosti používateľov;

•

prístup k otvoreným vzdelávacím zdrojom a tréningovým materiálov: materiály, ktoré
vzniknú v rámci projektu Money & Life Skills bude možné v plnej miere využívať
prostredníctvom online otvorenej e-platformy, mobilnej aplikácie i cez sociálne siete;

•

modernizovaný system pre vyššie vzdelávanie – prístup k dospelým: Money & Life
Skills online vzdelávacie moduly budú akreditované na základe Európskeho
akreditačného systému na prenos kreditov (ECTS), v ktorom bude mať online kurz
pridelený istý počet kreditov s cieľom zabezpečiť jeho ľahkú integráciu do
vzdelávacieho systému;

•

zvyšovanie povedomia: Money & Life Skills budú podporený kampaňou zameranou
na zvyšovanie povedomia cez sociálne siete, multimédiá, cez informačné semináre a
konferencie.

Ciele / priority vo všetkých oblastiach vzdelávania:
•

rozvoj základných a prierezových zručností: Money & Life Skills priamo zlepšia nielen
digitálne zručnosti, základné matematické a finančné zručnosti mladých dospelých,
nepriamo zlepší aj ich jazykové a čitateľské zručnosti a občianske zručnosti. Bude to
mať osobitný význam pre migrantov;

•

podpora inovatívnych pedagogických prístupov zameraných na študentov: Money &
Life Skills zavedú inovatívne pedagogické prístupy zamerané na študentov a
založené na IKT, ktoré sú založené na záujme zo strany študentov;

•

vývoj vhodných metód hodnotenia a certifikácie prostredníctvom podpory súhrných
metód posudzovania. Online certifikáty sa študentom poskytnú po dokončení
každého modulu;

•

poskytovanie hmatateľných výsledkov vzdelávania: Výsledky vzdelávania sa prejavia
v každodennom živote mladých dospelých;

validácia neformálneho vzdelávania: Money & Life Skills budú zahŕňať celý rad
komponentov súvisiacich s neformálnym a informálnym vzdelávaním, ako je prístup k
online údajom a hrám, využívanie multimédií, fór a sociálnych sietí. Partneri overia
tieto aktivity a poskytnú používateľom online certifikáty.

Prečo sme sa rozhodli zamerať sa na túto tému?
Zvyšujúci sa počet mladých ľudí s nízkym príjmom a nezamestnaných (18 - 35 rokov)
predstavuje v Európskej únii vážny sociálny problém. Táto skupina predstavuje až 40% z
celkového počtu mladých dospelých v Európe. OECD uvádza, že pracovné miesta s nízkymi
príjmami a nezamestnanosť nechávajú „mzdovú jazvu“, takže ľudia, ktorí sú nezamestnaní,
hoci by mali byť na začiatku svojej kariéry, môžu následne desaťročia dostávať nižšie ako
priemerné mzdy. Nezamestnanosť mladých ľudí a nízky príjem tiež poškodzujú dôchodkové
úspory a vystavujú milióny mladých ľudí v celej Európe riziku, že budú mať nízke príjmy aj v
starobe.
Zlepšenie zručností v oblasti finančnej gramotnosti takejto znevýhodnenej skupiny v Európskej
spoločnosti, bude pre každého významným prínosom, pretože dobré zručnosti vo finančnej
oblasti spolu „životnými zručnosťami“ pomáhajú jednotlivcom čo najlepšie využiť príležitosti,
splniť si ciele, zabezpečiť si finančný blahobyt a prispievajú k hospodárskemu zdraviu
spoločnosti.

Aké sú hlavné výsledky projektu?
Projektové materiály budú prístupné verejnosti v digitálnej podobe, voľne prístupné
prostredníctvom internetu na základe otvorených licencií. Nosná časť projektu je založená na
IKT, ktoré zahŕňajú:
•
Money & Life Skills Sprievodcu;
•

Money & Life Skills Tréningové moduly;

•

Money & Life Skills e-Learningové služby a kurz;

•

Money & Life Skills Mobilnú aplikáciu.

Všetky materiály budú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke projektu.

