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V projektu "Money & Life Skills - Financial Capability Made Easy" razvijamo prosto dostopno e-učno 

gradivo, ki bo mladim odraslim (brezposelnim ali zaposlenim z dohodki pod povprečjem EU) pomagalo 

pridobiti veščine za upravljanje svojih dohodkov na način, ki ohranja kakovost njihovega življenja ter 

finančne in državljanske kompetence na ustrezni ravni. 

Kaj je bilo storjeno do zdaj? 

 

V prvih 12 mesecih projekta smo pripravili osnutke 

modulov za usposabljanje o denarnih in življenjskih 

veščinah. 

Razvili smo več kot 20 modulov za e-učenje, ki mladim 

brezposelnim ali osebam z nizkimi dohodki omogo-

čajo, da razvijejo svoje matematične in digitalne 

spretnosti ter finančno pismenost. Projekt bo izboljšal 

tudi jezikovne in državljanske spretnosti uporabnikov. 

Učna vsebina bo predstavljena v konkretnih ži-

vljenjskih situacijah, predloge in rešitve pa bodo 

učenci lahko neposredno uporabili v svojem življenju.  

Predmeti usposabljanja so: 

• Moj prvi avto  

• Poročila sem se  

• Najem hiše  

• Nakup hiše  

• Pričakovanje otroka  

• Razveza zakonske zveze  

• Izguba službe  

• Nesreča  

• Pravice potrošnikov  

• Upokojitev  

• Mobilnega telefona 

• Počitnice 

• Študij 

• Krepitev kreditne sposobnosti 

• Iskanje pomoči 

• Sprememba poklicne poti 

• Garderoba 

• Skrb za starejše sorodnike 

• Varčevanje 

• Vrednost hišnega ljubljenčka 

• Organiziranje stroškov / gospodinjstva 

• Naložbe 

 

Vsak modul lahko opravite kot samostojno učno 

izkušnjo. 

Osnutek smernic za denar in življenjske veščine 

V njem bo predstavljeno didaktično ozadje gradiv za e-

učenje in pojasnjen pristop projekta v primerjavi s 

tradicionalnimi pobudami za finančno opismenjevanje, 

ki imajo teoretično strukturo. Predstavljeni bodo tudi 

primeri učnih načrtov, v katerih se gradiva lahko upo-

rabljajo v kombiniranem učenju. 

Prototipna različica e-učne storitve/platforme Money 

& Life Skills 

Uporablja se kot virtualno učno okolje, v katerem 

lahko uporabniki najdejo spletne module, sodelujejo 

pri učnih dejavnostih in komunicirajo z drugimi 

uporabniki. Podpira tudi elektronsko upravljanje, 

shranjevanje in predstavljanje gradiva ter večjezične 

forume za mreženje, izmenjavo izkušenj in najboljših 

praks s prevajalskimi povezavami v realnem času, ki 

odpravljajo jezikovne ovire med uporabniki iz različnih 

držav.   

Prototipna različica mobilne aplikacije Money & Life 

Skills 

Zasnovan je tako, da omogoča prilagodljiv dostop do 

učnega gradiva, kjer koli in kadar koli ga potrebujete. 

Uporabnik lahko aplikacijo prenese za telefone in 

tablične računalnike s sistemom Android. 

--- 

V tem času smo organizirali tri mednarodna projektna 

srečanja: 

• Uvodno srečanje v Avstriji februarja 2019 

• Delavnica za razvijalce v Španiji junija 2019 

• Vmesno plenarno zasedanje na Poljskem 

novembra 2019



 

 

 

 

 

Kaj trenutno delamo? 

Zdaj smo v fazi pilotnega testiranja modulov 

usposabljanja in smernic. Testiramo funkcionalnost in 

uporabnost e-platforme in mobilne aplikacije. 

Če 

• delo z mladimi prikrajšanimi odraslimi (tj. 

brezposelnimi ali zaposlenimi z dohodkom pod 

pov-prečjem EU) ali 

• kot svetovalec zavoda za zaposlovanje, poklicni 

svetovalec ali 

• v organizacijah za svetovanje glede dolgov ali 

• delo v socialnih službah, skupinah skupnosti, 

mladinskih organizacijah ali organizacijah civilne 

družbe. 

če želite sodelovati v pilotnem preizkusu in nam 

posredovati povratne informacije o rezultatih pro-

jekta, se obrnite na nas. 

 

Kakšni so naslednji koraki? 

Po fazi pilotnega testiranja in potrjevanja bodo 

predlogi in priporočila vključeni v pripravo končnih 

angleških različic izdelkov. Za različice za posamezne 

države bodo partnerji prispevali gradivo, ki bo 

temeljilo na njihovem nacionalnem in strokovnem 

kontekstu. Lokalizacija ne bo vključevala le prevajanja, 

temveč tudi prilagajanje izdelkov lokalnim razmeram 

na podlagi potreb lokalnega okolja. 

Vsi rezultati projekta so pripravljeni v angleščini in v 

različicah za posamezne države v naslednjih jezikih: 

grški, italijanski, nemški, poljski, slovaški, slovenski, 

španski, nemški. 

 
 

Ta projekt je financirala Evropska komisija v okviru programa Erasmus+. 

V tem glasilu o projektu, ki ga upravičenci pripravijo skupaj ali posamično v kakršni koli obliki in na kakršen koli način, 

mora biti navedeno, da odraža samo stališča avtorja ter da nacionalna agencija in Evropska komisija nista odgovorni 

za kakršno koli uporabo informacij iz tega glasila. 

 

 

 

Follow us on the project website: www.MoneyLifeSkills.eu 

Follow us on Facebook:  https://www.facebook.com/MoneyLifeSkills-527663244636199/ 

http://www.moneylifeskills.eu/
https://www.facebook.com/MoneyLifeSkills-527663244636199/

