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O čem

je?

Cílem projektu je zvýšit finanční gramotnost v rodinách, zejména v těch, které se potýkají s dluhy.

Co už je hotovo?
Nová e-Learningová platforma zahájila své fungování!
Online vzdělávací platforma projektu Piggy Bank byla úspěšně spuštěna na začátku dubna 2021. Portál je určen nejen pedagogům,
ale všem rodinným příslušníkům, od malých dětí až po rodiče a prarodiče. Vzdělávací obsah je přístupný z počítačů, tabletů i chytrých
telefonů a vše je zdarma. Portál umožňuje pedagogům vybrat vhodné materiály pro své cílové skupiny podle věku a úrovně znalostí.
Komiksy jsou atraktivní pro mladší děti a únikové místnosti pro děti dospívající.
https://piggybankproject.eu/elearning/

Zájemcům se stačí přihlásit na platformu, aby si mohli vychutnat komiksy, únikové místnosti, WebQuesty nebo se seznámit se
vzdělávacími programy vyvinutými pro rodiče a pedagogy. Výukové nástroje zvyšují kompetence finanční gramotnosti ve všech
důležitých oblastech.

Projektové výstupy jsou
k dispozici v šesti jazycích
Projektové výstupy a výukové nástroje jsou dostupné
v
angličtině,
chorvatštině,
češtině,
řečtině,
portugalštině a španělštině. A vše najdete na výukové
platformě projektu Piggy Bank.

KOMIKSY

ÚNIKOVÉ MÍSTNOSTI

Pro děti od 6 do 12
připraveno celkem 12
(1 za každý měsíc
Rodiče si mohou tyto
přečíst se svými dětmi.

let bylo
komiksů
v roce).
komiksy

12 online vzdělávacích únikových
místností pro teenagery (ve věku od
13 do 18 let). Mohou být použity ve
formálním
nebo
neformálním
vzdělávání (včetně výuky angličtiny).

www.piggybank.eu

https://piggybankproject.eu.eu/

https://www.facebook.com/PiggyBankEducation/
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Úvodní vzdělávací program pro
rodiče

WebQuesty
Projektový tým připravil 12 WebQuestů pro mladé lidí ve věku od 19 do
25 let). WebQuesty pokrývají různá témata finanční gramotnosti.

Tento vzdělávací program zahrnuje osm
půldenních workshopů pro rodiče na témata
finanční gramotnosti. Rodiče se také naučí základy
pedagogiky, aby mohli lépe učit své děti
dovednosti finanční gramotnosti. Na webových
stránkách projektu jsou k dispozici plány lekcí pro
všechny workshopy, které obsahují podrobné
informace o tom, jak tyto workshopy realizovat.

Program dalšího
vzdělávání pro
pedagogy
Tento vzdělávací
program je prezentován
jako příručka pro lektory,
která obsahuje
podrobné informace o
tom, jak poskytovat
kvalitní školení
pedagogům, aby mohli
podporovat využívání
výukových zdrojů
projektu PIGGY Bank při
vzdělávání s dětmi i
rodinami.

Follow us!
Sledujte nás na Facebooku a pomozte s propagací výstupů projektu.
Sdílejte výukové zdroje projektu Piggy Bank s pedagogy, rodiči i mladými lidmi.

https://piggybankproject.eu/

https://www.facebook.com/PiggyBankEducation/

