
Europejski projekt, który promuje znajomość

zagadnień finansowych i nie tylko!
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O CZYM JEST PROJEKT FIL?

Projekt FIL ma na celu rozwój kompetencji edukatorów

osób dorosłych i dostarczenie im materiałów, które

pomogą im w doskonaleniu nauczania dotyczącego

umiejętności finansowych oraz cyfrowych skierowanego

do osób dorosłych, którzy chcą je zdobyć lub

udoskonalić. Dlatego też, dorosłe osoby uczące się mogą

bezpośrednio skorzystać z tego projektu.

 

Będzie to możliwe dzięki stworzeniu kursu online oraz

Przewodnika dla edukatorów osób dorosłych z broszurą

dla uczących się.

 

Zanim zaczniesz czytać dalej, pamiętaj, aby śledzić nas

na Facebooku i sprawdzić naszą stronę internetową

www.fil.erasmus.site, na której będziemy stopniowo

umieszczać wszystko!

 

 

 

 

 

 

 

Główne cele

tematy poruszane 
w ramach projektu

· Podstawowe umiejętności

· Kluczowe kompetencje

· Innowacyjne metody  

  nauczania

FINANCES IN EVERYDAY LIFE

Rumunia- koordynator
www.aradcda.ro

office@aradcda.ro

 

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi
poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, 

a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
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POLska
www.cwep.eu

office@cwep.eu

 

www.fil.erasmus.site

https://www.facebook.com/FIL-Finances-in-Everyday-Life-102470124673011/?modal=admin_todo_tour
http://aradcda.ro/
https://cwep.eu/
https://fil.erasmus.site/


OBECNY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 ,,Moje pieniądze są moje - jak mogę zarządzać swoim

budżetem - podstawy finansów".

 ,,Oh, nie! Kolejny rachunek do zapłacenia! - jak mogę

liczyć swoje wydatki".

 ,,Bank nie jest tak trudny, jak się wydaje - jak czytać

dokumenty finansowe". 

 ,,Ocena umiejętności i kompetencji osób uczących się".

 ,,Tworzenie świadomości w zakresie walidacji nabytych

kompetencji". 

W listopadzie 2019 r. w Arad, w Rumunii, odbyło się

spotkanie inauguracyjne, na którym omówiono przyszły

rozwój projektu. Partnerstwo spotkało się ponownie,

tym razem na spotkaniu online za pośrednictwem

Skype'a, 17 lutego 2020 r., aby omówić aktualny stan

treści projektu.

 

Obecnie, partnerstwo opracowuje zawartość modułów

dla 2 rezultatów. Pierwszy z nich to kurs szkoleniowy

,,Finanse w życiu codziennym!", a drugi to przewodnik

dla edukatorów osób dorosłych pt. ,,Miłej podróży! Na

drodze do doskonalenia podstawowych umiejętności".

Moduły rezultatu nr 1: 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Brzmi interesująco, prawda? Modułowi nr 2 będą towarzyszyć

krótkie filmy wideo nagrane za pomocą opowieści cyfrowych

(Digital Story Telling - DST), a wszystko będzie udostępniane

za pomocą Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open

Educational Resources -OER)!

 

 

 

Co obecnie dzieje się w projekcie FIL?

Hiszpania

Włochy

AUSTRIA

GREcjaPierwsze spotkanie partnerów, Arad, Rumunia

www.fygconsultores.com

info@fygconsultores.com

www.labcentro.it

labc@labcentro.it

www.best.at

office@best.at

 

www.uth.gr

hasamant@uth.gr
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