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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?
Závěrečný mítink projektu
Dne 13. září 2021 se uskutečnil poslední oficiální projektový mítink. Tým projektu se sešel online. Cílem setkání bylo sumarizovat
dokončené aktivity projektu a naplánovat ty zbývající. Bylo také provedeno interní hodnocení různých aspektů projektu: management;
komunikace a spolupráce mezi partnery; spokojenost se získanými výsledky; výsledky a dopad dosažený v jednotlivých zemích.
Proejektový tým si také rozdělil úkoly na přípravě závěrečné zprávy projektu a byla diskutována i otázka udržitelnosti výstupů
projektu, aby byly využívány i v období následujících měsíců a let.

What

is about?

Dodatečné vzdělávací nástroje

Jednotlivé partnerské organizace připravily
dodatečné vzdělávací nástroje, které
reagovaly na potřeby cílových skupin v
jednotlivých zemích. Kupříkladu v České
republice vyvstala potřeba vzdělávacích
videí, které patří mezi teenagery k
nejoblíbenějším vzdělávacím nástrojům.
Soubor videí pro teenagery můžete najít na
YouTube kanále, který se jmenuje Finanční
gramotnost pro teenagery.

https://piggybankproject.eu.eu/

https://www.facebook.com/PiggyBankEducation/
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E-Learningová vzdělávací platforma
Online vzdělávací platforma vytvořená partnery projektu Piggy Bank je jednou z garancí udržitelnosti projektu, protože všechny
vytvořené vzdělávací nástroje a materiály jsou, i nadále budou, volně dostupné každému uživateli v různých jazycích. Na platformu
lze přistupovat z jakéhokoli zařízení (počítače, tabletu nebo smartphonu) kliknutím na tento odkaz:
www.piggybankproject.eu/elearning/
Návštěvníci portálu (mladí lidé, rodiče i pedagogové) mohou přitupovat ke vzdělávacímu obsahu bez omezení a užít si komiksy,
únikové místnosti, WebQuesty nebo vzdělávací programy. V České republice jsou jako extra vzdělávací materiály k dispozici také
videa pro teenagery na témata finanční gramotnosti. Mladí lidé i rodiče mají možnost zlepšit své dovednosti v různých aspektech,
jako je například hospodaření s penězi, v přípravě rodinného rozpočtu, správě dluhů atd.
Portál umožňuje pedagogům zařadit do výuky téma finanční gramotnosti a volit vhodné vzdělávací nástroje pro žáky různého věku,
od šestiletých dětí až po mladé lidi ve věku například 25 let.

Sledujte nás!
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.eu/

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

