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Projekt: “Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy”
Číslo projektu: 2018-1-PL01-KA204-050804

V rámci projektu “Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy” sme vytvorili voľne dostupné
online vzdelávacie materiály (e-learning založený na IKT, pedagogický prístup orientovaný na používateľa),
ktoré pomôžu vybaviť mladých dospelých (nezamestnaných, alebo zamestnaných, ale s príjmom nižším ako
priemer EÚ) znalosťami a schopnosťami, ktoré im pomôžu spravovať ich (nízky) príjem spôsobom, ktorý
zabezpečí ich kvalitu života a ich finančné i občianske kompetencie na dôstojnej úrovni.

Čo bolo doteraz vytvorené?
➢

Tréningové moduly Money & Life Skills

Navrhli sme a zostavili viac ako 20 e-vzdelávacích
modulov, ktoré sa zameriavajú na posilnenie
schopností mladých ľudí, zamestnaných s nízkym
príjmom (nižším ako priemer EÚ) či nezamestnaných,
ktoré im pomôžu rozvinúť ich zručnosti v oblasti
čítania, digitálnej a finančnej gramotnosti. Projekt tiež
zlepší jazykové a občianske kompetencie používateľov.
Učebný obsah je prezentovaný na konkrétnych
situáciách z reálneho života a návrhy a riešenia môžu
byť aplikované priamo pre život používateľov.
Tréningové témy sú nasledovné:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moje prvé auto
Manželstvo
Prenájom bytu
Kúpa domu
Čakáme dieťa
Rozvod
Strata zamestnania
Nehoda / choroba
Využívanie práv spotrebiteľa
Dôchodok
Mobilný telefón
Prázdniny
Štúdium
Nedostať sa na čiernu listinu
Hľadanie pomoci / plánovanie
Zmena práce
Šatník
Pomoc starším príbuzným
Investície
Úspory
Domáce zvieratko
Ako si usporiadať výdavky / domácnosť

Každý tréningový modul / tému je možné prejsť
samostatne.
Materiál
je
dostupný
na:
www.training.moneylifeskills.eu
➢

Sprievodca Money & Life Skills

Sprievodca pre lektorov poskytne didaktické
východisko pre e-learningové materiály a vysvetlí
inovatívny prístup projektu v porovnaní s konvenčnými
iniciatívami v oblasti finančnej gramotnosti, ktoré
majú teoretickú štruktúru. Poskytne tiež príklady
učebných osnov, v ktorých sa dajú materiály použiť pri
kombinovanom štýle učenia.
➢

E-vzdelávací kurz Money & Life Skills / eplatforma

Platforma funguje ako virtuálne vzdelávacie
prostredie, v ktorom môžu používatelia nájsť online
moduly, zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít a
komunikovať s ostatnými používateľmi. Okrem toho
podporuje elektronické riadenie, ukladanie a
prezentáciu materiálov a tiež aj viacjazyčné fórum na
vytváranie sietí, výmenu skúseností a osvedčených
postupov s odkazmi na preklad v reálnom čase, ktorý
odstráni jazykovú bariéru medzi používateľmi z
rôznych krajín.
➢

Mobilná aplikácia Money & Life Skills

Určená je na uľahčenie prístupu k učebným
materiálom, flexibilne kedykoľvek a kdekoľvek
potrebujete. Používateľ si môže stiahnuť aplikáciu pre
telefóny a tablety s Androidom. Dostupná na Google
Play Store.
--V tomto období sme zorganizovali 3 medzinárodné
projektové stretnutia:
•
•
•

Úvodné stretnutie v Rakúsku vo februári 2019
Workshop zameraný na vývoj materiálov a eplatformy v Španielsku v júni 2019
Výročné stretnutie v Poľsku v novembri 2019.

Ako sme postupovali?

Čo pripravujeme?

Po pilotnom testovaní a fáze validácie sme návrhy a
odporúčania začlenili do konečných anglických verzií
materiálov. V prípade verzií špecifických pre danú
krajinu prispeli partneri do vytvorených materiálov
informáciami založenými na ich vlastnom národnom a
profesionálnom kontexte. Lokalizácia okrem prekladov
zahŕňala aj adaptáciu produktov v kontexte krajiny na
základe potrieb príslušného miestneho prostredia, čo
sme využili napr. pre doplnenie príbehu Strata
zamestnania o krátke príbehy ľudí, ktorí sú
nezamestnaní a sú v nich vysvetlené podporné
schémy, ktoré môžu využiť v takejto životnej situácii,
vrátene podpory v čase pandémie Covid-19.

Pripravujeme semináre, ktoré záujemcom poskytne
základné informácie o projekte, jeho materiáloch
i o tom ako funguje online platforma, či mobilná
aplikácia. Počas seminára detailnejšie predstavíme
niektorý z príbehov, súvisiace kalkulačky i Sprievodcu
pre lektorov.

Všetky výstupy projektu sú vypracované v angličtine
ale aj v: slovenčine, nemčine, gréčtine, taliančine,
poľštine, slovinčine a španielčine.
Absolventi tréningu môžu získať aj certifikát, ktorý
bude dostupný spolu so Sprievodcom na tréningovej
e-platforme, a ktorý bude môcť byť potvrdený
organizáciou, ktorá vzdelávanie poskytne.

Ak pracujete:
• s mladými znevýhodnenými dospelými (t. j.
nezamestnanými alebo zamestnanými s príjmom
nižším ako je priemer EÚ) alebo
• ako poradca úradu práce, poradca výberu
povolania alebo
• v úverových poradenských organizáciách alebo
• v sociálnych službách, v miestnych
spoločenstvách, mládežníckych organizáciách
alebo občianskych organizáciách

a radi by ste participovali na našom
seminári, prosím neváhajte a kontaktujte
nás na adrese: office@qualed.net

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento newsletter venovaný projektu, vytvorený spoločne alebo
jednotlivo a šírený je v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom, reprezentuje výlučne názor autora a národná agentúra a
Európska Komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Projekt je vytvorený v rámci programu Erasmus+ Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých a to
7 organizáciami z týchto európskych krajín: Rakúsko, Grécko, Taliansko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko:

Sledujte webstránku projektu: www.MoneyLifeSkills.eu alebo napíšte na email: office@qualed.net
Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/MoneyAndLifeSkills

