
 
 

 

  

Projekt: “Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy” 

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA204-050804 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 
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• walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego: projekt obejmuje szereg elementów 

związanych z uczeniem się pozaformalnym i nieformalnym, takich jak dostęp do danych 

i gier online, korzystanie z multimediów, forów i sieci społecznościowych. Partnerzy 

zweryfikują te działania i przygotują użytkownikom certyfikaty online. 

Jakie są grupy docelowe? 

• nauczyciele, trenerzy edukacji dorosłych, trenerzy aktywizacji, doradcy z urzędów pracy 

i doradcy zawodowi, którzy będą mogli wykorzystać opracowane, z przeznaczeniem  do 

zastosowania w różnych placówkach edukacyjnych, materiały dydaktyczne; 

• młodzi ludzie w trudnej sytuacji finansowej, którzy są bezrobotni lub mają dochody poniżej 

średniej unijnej jako ostateczni beneficjenci, którzy będą mogli korzystać z modułów 

szkoleniowych; 

• instytucje szkoleniowe dla osób dorosłych, instytucje świadczące usługi doradztwa 

w zakresie zadłużenia, usługi społeczne, grupy społeczności lokalnych, organizacje 

młodzieżowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje szkolnictwa wyższego 

jako interesariusze. 

Skąd nasze zainteresowanie tematyką edukacji osób dorosłych?   

Rosnąca liczba młodych osób dorosłych (18-35 lat) o niskich dochodach i bezrobotnych stanowi 

poważny problem społeczny w Unii Europejskiej. Ta grupa stanowi do 40% całkowitej liczby młodych 

osób dorosłych w Europie. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju stwierdza, że 

posiadanie nisko opłacanej pracy (osiąganie zarobków niższych niż przeciętne) czy bycie 

bezrobotnym podczas początkowych lat aktywności zawodowej pozostawiają tzw. efekt blizny co 

oznacza, że skutki takiego stanu rzeczy mogą być widoczne przez dziesięciolecia. Bezrobocie wśród 

młodych osób dorosłych i niskie dochody powodują także dalsze szkody, obniżając oszczędności 

emerytalne, co sprawia, że miliony młodych ludzi w Europie są zagrożone niedostatecznymi 

dochodami w starszym wieku. 

Poprawa umiejętności z zakresu finansów ludzi młodych będących w niekorzystnej sytuacji 

w społeczeństwie unijnym przyniesie znaczne korzyści wszystkim, ponieważ dobre umiejętności 

finansowych w połączeniu z innymi ekonomicznymi "życiowymi umiejętnościami", pomaga 

jednostkom, w zakresie jak najlepszego wykorzystania szans, osiągnięcia swoich celów, 

zabezpieczenia ich dobrostanu finansowego i przyczynia się do ekonomicznego zdrowia 

społeczeństwa. 

Jakie są główne rezultaty projektu: 

Wypracowane w ramach projektu rezultaty będą ogólnodostępne, w formie elektronicznej,  bezpłatnie 

dostępne  w Internecie na podstawie otwartych licencji. 

Stanowiące trzon projektu technologie informacyjno-komunikacyjne  posłużą do opracowania 

następujących produktów: 

• Money & Life Skills Przewodnik; 

• Money & Life Skills Moduły szkoleniowe; 

• Money & Life Skills Platforma e-learningowa; 

• Money & Life Skills Aplikacja mobilna. 

Wszystkie ww. rezultaty będą dostępne do pobrania ze strony internetowej projektu. 

Partnerstwo / Kim my jesteśmy? 

Reprezentujemy 7 organizacji pochodzących z następujących państw Unii Europejskiej: Austrii, 

Grecji, Hiszpanii Polski, Słowacji, Słowenii i Włoch, które działają w obszarze edukacji osób 

dorosłych, jak i technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Jaki jest czas trwania naszego projektu? 

Czas trwania naszego projektu wynosi 24 miesiące, od dnia 31.12.2018 r. do dnia 30.12.2020 r.  

Jakie są główne cele projektu? 

Cele/priorytety edukacji dorosłych: 

• przekwalifikowanie, poprawa umiejętności czytania i pisania,  rozumowania 

matematycznego i umiejętności cyfrowych oraz kompetencji obywatelskich: w ramach 

projektu położony zostanie silny nacisk na doskonalenie umiejętności rozumowania 

matematycznego, umiejętności cyfrowych i finansowych, podczas gdy pośrednio projekt 

poprawi również umiejętności językowe i czytania użytkowników; 

• dostęp do otwartych zasobów edukacyjnych w ramach kształcenia i szkolenia: projekt 

zostanie w pełni wdrożony za pomocą otwartych i bezpłatnych narzędzi online oraz 

środków przekazu, takich jak platforma e-learningowa, aplikacja mobilna, gry online, media 

społecznościowe, aplikacje multimedialne i współpraca zdalna sieciowa; 

• modernizacja systemu szkolnictwa wyższego – dostęp dla osób dorosłych: akredytacja 

modułów szkoleniowych opierać się będzie na Europejskim Systemie Transferu Punktów 

(ECTS), każdy moduł będzie miał określoną liczbę punktów ECTS, aby zapewnić łatwą 

integrację z systemem szkolnictwa wyższego; 

• podnoszenie świadomości: projekt będzie wspierany szeroko zakrojoną kampanią 

informacyjną poprzez media społecznościowe, multimedia, seminaria upowszechniające 

i konferencje. 

Cele/priorytety istotne dla wszystkich dziedzin edukacji: 

• rozwój umiejętności podstawowych i przekrojowych: projekt będzie miał nie tylko 

bezpośredni wpływ na poprawę umiejętności cyfrowych, rozumowania matematycznego 

i umiejętności finansowych ludzi młodych, ale także pośrednio wpłynie na poprawę ich 

umiejętności językowych i czytania oraz kompetencji obywatelskich. Będzie to miało 

szczególne znaczenie dla migrantów; 

• promowanie innowacyjnego i zorientowanego na słuchacza podejścia pedagogicznego: 

w ramach projektu zastosowane będzie innowacyjne, zorientowane na słuchacza 

podejście, wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), które jest oparte 

na indywidualnych zainteresowaniach słuchaczy; 

• opracowanie odpowiednich metod oceny i certyfikacji poprzez wsparcie metodami oceny 

podsumowującej. Certyfikaty online zostaną przekazane słuchaczom po zakończeniu 

każdego modułu szkoleniowego; 

• zapewnienie wymiernych efektów uczenia się: efekty uczenia się będą od razu widoczne 

w życiu codziennym młodych ludzi; 


