www.fil.erasmus.site

NEWSLETTER Nº 1: MARCH 2020

FINANCES IN EVERYDAY LIFE
The European project that promotes financial
literacy and more! Promovăm deprinderile
financiare, și nu numai!

NE ADRESĂM
URMĂTOARELOR
TEME
· Deprinderi de bază
· Competențe cheie

DESPRE FIL - PE SCURT
Obiective

· Metode educaționale
inovative

parteneriatul

Proiectul FIL urmărește să dezvolte competențele
formatorilor de adulți și să ofere acestora materiale care îi
ajută
să-și
îmbunătățească
formarea
deprinderilor
financiare și digitale ale adulților interesați. Astfel
participanții adulți vor putea beneficia în mod direct de
acest proiect.
Toate acestea vor fi posibile prin dezvoltarea unui curs online dublat de un Ghid al formatorului și cel al formabililor.

ROMANIA- coordonator
www.aradcda.ro
office@aradcda.ro

Nu uita că ne găsești pe Facebook și pagina web
www.fil.erasmus.site
unde vom încărca treptat toate
produsele dezvoltate.

POLAND
www.cwep.eu
office@cwep.eu
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SCOPUL ȘI ACTIVITĂȚILE

THE PARTNERSHIP

Ce se întâmplă acum în proiectul FIL?
În noiembie 2019, a avut loc întâlnirea de lansare în
Arad, România, unde au fost agreate dezvoltările
propuse la nivelul parteneriatului; În 17 februarue 2020
am organizat o întâlnire via Skype pentru o analiză a
situației la nivelul fiecărui partener.
În această perioadă sunt în curs de dezvoltare modulele,
drept contribuții la Produsele Intelectuale 1 și 2; Primul
produs este un curs de formare intitulat "Finances in
Everyday Life! Finanțe în viața de toate zilele!" iar cel de
al doilea este un ghid al formatorului cu titlul "Have a
nice journey! - Să ai o zi excelență!„ Modulele care vor
sprijini dezvoltarea competențelor de bază sunt:
1. "Banii mei sunt ai mei! - cum pot gestiona bugetul meu
propriu - elemente de bază ale finanțelor ".
2. Oh, nu! O altă factură de achitat! - Cum pot să țin
evidența cheltuielilor mele?".
3. "Banca nu este atât de neagră pe cât pare - cum să citești
documentele financiare ".
4. "Evaluarea deprinderilor și competențelor formabililor "
5. "Conștientizarea validării competențelor dobândite ".

SPAIN
www.fygconsultores.com
info@fygconsultores.com

ITALY
www.labcentro.it
labc@labcentro.it

Suna bine, nu e așa? Modulul 2 va fi însoțit de un scurt video,
înregistrat prin utilizarea Digital Story Telling (DST) și toate
materalele dezvoltate vor fi accesibile prin resurse
educaționale deschise Open Educational Resources (OER)!

AUSTRIA
www.best.at
office@best.at

întâlnirea de lansare a proiectului, Arad, RomÂnia
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GREECE

www.uth.gr
hasamant@uth.gr
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