Project: “Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy”
Številka projekta: 2018-1-PL01-KA204-050804
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč
Evropske komisije..

Partnerstvo / Kdo smo?
Zastopamo sedem organizacij iz naslednjih evropskih držav: Avstrije, Grčije, Italije, Poljske,
Slovaške, Slovenije in Španije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, pa tudi z IT
tehnologijami.

Trajanje / Kako dolgo projekt traja?

•

Katere so ciljne skupine?
•

učitelji, trenerji za izobraževanje odraslih in v integracijskih ukrepih, svetovalci za
delo in svetovalci za delo, ki bodo uporabili didaktična gradiva, ki jih je mogoče
uporabiti v različnih izobraževalnih okoljih;

•

mladostniki s finančnim prikrajšanjem, ki so brezposelni ali zaposleni z dohodkom,
nižjim od povprečja EU, kot končnimi upravičenci, ki lahko uporabljajo e-module
učenja;

•

ustanove za usposabljanje odraslih, storitve svetovanja o dolgu, socialne storitve,
skupine lokalnih skupnosti, mladinske organizacije, organizacije civilne družbe,
visokošolske ustanove) kot deležniki.

Projekt traja 24 mesecev, to je od 31.12.2018 do 30.12.2020.

Kateri so glavni cilji?
Cilji / prednostne naloge za izobraževanje odraslih:
•

ponovno usposobljenost, izpopolnjevanje pismenosti, računanja in digitalnih veščin
ter državljanskih kompetenc: denar in življenjske veščine se bodo močno
osredotočale na izboljšanje pismenosti, digitalnih in finančnih veščin, posredno pa
bodo izboljšale tudi jezikovne in bralne spretnosti uporabnikov;

•

dostop do odprtih izobraževalnih virov v izobraževanju in usposabljanju: denar in
življenjske spretnosti bodo v celoti uveljavljeni s spletnimi orodji in sredstvi za odprt
in prost dostop, kot je platforma za e-učenje, mobilne aplikacije, spletne igre,
družbene medije, multimedijske aplikacije in mreženje;

•

posodobiti sisteme visokega šolstva - dostop do odraslih: spletni moduli Money &
Life Skills bodo akreditirani na podlagi evropskega sistema prenosa kreditnih točk
(ECTS), kjer bo spletni tečaj imel določeno število ECTS kreditov, da bi zagotovili
enostavno vključitev v izobraževanje sistemi;

•

ozaveščanje: denar in življenjske veščine bodo podprte s široko kampanjo za
ozaveščanje prek socialnih medijev, multimedije, seminarjev za razširjanje informacij
in konferenc.

Cilji / prioritete, pomembni za vsa področja izobraževanja:






razvoj osnovnih in prečnih spretnosti: Denar in življenjske spretnosti bodo
neposredno izboljšali ne le digitalne spretnosti, osnovne matematike in finančne
spretnosti mladih, temveč bodo posredno izboljšali tudi njihove jezikovne in bralne
spretnosti ter državljanske kompetence. To bo še posebej pomembno za migrante;
spodbujanje inovativnih in na učence osredotočenih pedagoških pristopov: Denar in
življenjske spretnosti bodo uporabili inovativne pedagoško pristope, ki temeljijo na
IKT, ki temeljijo na lastnem interesu študentov;
razvoj ustreznih metod ocenjevanja in potrjevanja s podporo zbirnih metod
ocenjevanja. Po zaključku posameznega modula bodo učencem na voljo spletna
potrdila;• zagotavljanje oprijemljivih učnih rezultatov: učni rezultati bodo takoj vidni v
vsakdanjem življenju mladih;

potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja: Denar in življenjske spretnosti
zajemajo niz komponent, povezanih z neformalnim in neformalnim učenjem, kot so
dostop do spletnih podatkov in iger, uporaba multimedije, forumi in socialna omrežja.
Partnerji bodo te dejavnosti potrdili in uporabnikom zagotovili spletna potrdila.

Zakaj se osredotočamo na to temo?
Naraščajoče število mladih z nizkim dohodkom in brezposelnih mladih (18–35) je huda
socialna težava v Evropski uniji. Ta skupina predstavlja do 40% vseh mladih v Evropi. OECD
navaja, da delovna mesta z nizkim dohodkom in brezposelnost puščajo "plačno brazgotino", pri
čemer lahko ljudje, ki so brezposelni, ko bi morali biti na začetku kariere, desetletja pozneje
trpijo za nižjimi od povprečnih plač. Brezposelnost mladih in nizki dohodki prav tako dodatno
škodujejo s spodkopavanjem pokojninskih prihrankov, saj milijone mladih po Evropi ogroža, da
bodo imeli starejši dohodki, ko bodo starejši.
Izboljšanje veščin finančne pismenosti tako prikrajšane skupine v družbi EU bo imelo velike
koristi za vse, saj dobre spretnosti finančne pismenosti pomagajo, da v kombinaciji z drugimi
ekonomskimi "življenjskimi veščinami" posamezniki izkoristijo največ priložnosti, dosežejo svoje
cilje in jih zagotovijo njihovo finančno blaginjo in prispevajo k ekonomskemu zdravju družbe.

Kateri so glavni rezultati projekta?
Projekt bo javnosti omogočil dostop do digitalnih izidov v digitalni obliki v okviru digitalnih oblik
po odprtih licencah. Temelj projekta temelji na IKT, ki vključujejo
:
•
Money & Life Skills Smernice;
•

Money & Life Skills Vadbeni moduli;

•

Money & Life Skills e-izobraževalni tečaj;

•

Money & Life Skills Mobilne aplikacije.

Vsa gradiva bodo na voljo za prenos na spletni strani projekta.

