
Projekt europejski, który promuje znajomość

zagadnień finansowych i nie tylko!
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Skończyliśmy moduły w ramach IO1. Moduły te zatytułowane są: 1) "Moje pieniądze

są moje - jak mogę zarządzać swoim budżetem - podstawy finansów", 2) O, nie!

Kolejny rachunek do zapłacenia! - jak mogę liczyć swoje wydatki", "3) Bank nie jest tak

czarny jak go malują - jak czytać dokumenty finansowe", 4) "Ocena umiejętności i

kompetencji osób uczących się" i 5) "Tworzenie świadomości w zakresie walidacji

nabytych kompetencji".

Moduły IO1 zostały opublikowane w języku angielskim na oficjalnej stronie
internetowej projektu! Dostęp do nich można uzyskać pod tym linkiem:

www.fil.erasmus.site.
 

PROJEKT FIL
KONTYNUUJE SWÓJ
ROZWÓJ Z PEŁNĄ

MOCĄ!

·

FINANCES IN EVERYDAY LIFE

Project number: 2019-1-RO01-KA204-063042
Implementation period: 01.10.2019 – 30.09.202

www.fil.erasmus.site

CO DO TEJ PORY OSIĄGNIĘTO?

W dniu 22 września odbyło się Drugie
Spotkanie Międzynarodowe
Partnerów, które odbyło się w formie

wideokonferencji z uwagi na sytuację

związaną z COVID-19. Było to bardzo

wzbogacające spotkanie, na którym

rozmawialiśmy o ukończeniu IO1 oraz

kolejnych krokach dotyczących IO2.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Wsparcie
Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

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

Kolejne kroki projektu związane są z testowaniem pilotażowym powyższych

modułów. Każdy z partnerów przetestuje moduły z 20 edukatorami osób dorosłych

ze swojego kraju, aby sprawdzić treść i jakość IO1. Będziemy organizować to

działanie online, wysyłając ankiety i kwestionariusze oraz oferując im wsparcie w

razie jakichkolwiek pytań, które mogą mieć.

Co więcej, w ramach partnerstwa dyskutowano o IO2. W ramach rezultatu

powstanie przewodnik zatytułowany "Przewodnik dla edukatorów osób
dorosłych - Miłej podróży, na drodze do doskonalenia podstawowych
umiejętności".

Przewodnik ten zostanie opracowany w listopadzie, grudniu i styczniu i będzie

zawierał wskazówki i informacje o tym, jak korzystać z Otwartych Zasobów
Edukacyjnych (OER). Będzie on zawierał ramy dydaktyczne z oceną i użytecznymi

wskazówkami dotyczącymi szkolenia w bardzo przyjaznym dla użytkownika stylu.

Zostanie również opracowana broszura lub infografika podsumowująca główne

informacje zawarte w przewodniku. Broszura ta będzie zawierała najważniejsze
wskazówki w formie "zawsze rób to" i "nigdy tego nie rób".

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Wsparcie
Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

www.fygconsultores.com

info@fygconsultores.com

www.labcentro.it

labc@labcentro.it

www.uth.gr

hasamant@uth.gr
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