
Proiect European care promovează

alfabetizarea financiară și nu numai

N E W S L E T T E R  N R . 2  S E P T E M B R I E  2 0 2 0

Am finalizat dezvoltarea Modulelor aferente Produsului Intelectual IO1, și anume:

1) „Banii mei sunt ai mei - cum pot gestiona bugetul personal - bazele finanțelor„, 2)

„Oh, no! Încă o factură de achitat! - cum pot controla cheltuielile mele?„, 3) „Banca nu
este chiar atât de neargă cât pare - cum să citim documentele financiare„, 4)

„Evaluarea deprinderilor și competențelor dobândite„ și 5) „Conștientizarea și
validarea competențelor dobândite„

Modulele aferente IO1 sunt accesibile pe pagina web a proiectului, în ENGLEZĂ, la
acest link:  www.fil.erasmus.site.
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CE S-A REALIZAT PÂNĂ ÎN RPEZENT?

Proiectul este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest material reflectă doar
punctul de vedere al autorului, și Comisia nu poate fi răspunzătoare pentru informațiile
publicate în acest document.

Cea de a doua Întâlnire
transnațională de proiect, din 22

Septembrie 2020, a fost organizată
prin sistem de videoconferință în
contextul COVID-19. A fost o întâlnire
utilă, vizând finalizarea IO1 și definirea
pașilor ce urmează pentru dezvoltarea
IO2. 

https://www.facebook.com/FIL-Finances-in-Everyday-Life-102470124673011/?modal=admin_todo_tour
https://fil.erasmus.site/es/e-learning/
https://fil.erasmus.site/


www.best.at
office@best.at

www.aradcda.ro
office@aradcda.ro

www.cwep.eu
office@cwep.eu

În următoarea periodă planificăm testarea modulelor deja dezvoltate, cu cel puțin
20 de educatori de adulți în fiecare țară parteneră, vizând validarea conținutului și
a calității IO1. activitățile vor fi organizate online, utilizând chestionare și anchete

cu suport pentru fiecare întrebare!

Am agreat detalii privind IO2, care va fi un ghid, întitulat "Guide for Adult
Educators- Have a nice journey, on the way to improve basic skills" - Ghidul

Educatorului de Adulți - pentru îmbunătățirea deprinderilor de bază. 

Ghdiul va fi dezvoltat în perioada Noiembrie 2020- Ianuarie 2021, și va conține
informații și sugestii privind utilizarea OER- Resurselor Educaționale Deschise,

precum și un cadru didactic de evaluare și recomandări metodologice într-un
format și abordare prietenoase!

De asemenea, o broșură cu infografice va fi realizată, cu sinteza informațiilor din
Ghid, cu recomandări de tip „așa da„ și „asa nu„ pentru utilizatori. 

www.fygconsultores.com
info@fygconsultores.com

www.labcentro.it
labc@labcentro.it

www.uth.gr
hasamant@uth.gr
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Parteneriatul

Ce urmează:

Proiectul este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest material reflectă doar
punctul de vedere al autorului, și Comisia nu poate fi răspunzătoare pentru informațiile
publicate în acest document.
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