
Wiedza finansowa 
na wyciągnięcie ręki. Jak 
zapewnić sobie edukacyjny 
sukces?

Webinarium dla edukatorów i edukatorek

10 marca 2021



Webinarium organizujemy w ramach projektu 
„Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych”, 
który jest częścią międzynarodowego projektu 
„Financial literacy through public libraries" (FINLIT).

Projekt „Financial literacy through public libraries" 
jest finansowany przez program Unii Europejskiej 
Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/ 
Edukacja dorosłych. 



Projekt realizuje partnerstwo: 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (lider), 
Global Libraries Bulgaria Foundation (Bułgaria), Narodna
in Univerzitetna Knjižnica NUK (Słowenia), “Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva County Library (Rumunia) 
oraz National Association of Public Librarians and 
Libraries in Romania (partner stowarzyszony).



Piotr Henzler

Edukator, trener i ekspert związany z Fundacją Akademia Organizacji 
Obywatelskich. Specjalista ds. edukacji dorosłych - online, offline 
i blended learning.

Obszary tematyczne: angażowanie mieszkańców do działania, 
partycypacja publiczna i społeczna, zarządzanie organizacjami 
pozarządowymi, wykorzystanie technologii cyfrowych.

Ekspert



O czym będzie to webinarium?

1. Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych 
a uczenie się przez całe życie.

2. Jak uczyć, by nauczyć? 
Podstawy edukacji osób dorosłych.

3. Edukacja online – jak sprawić, by była 
efektywna i przyjemna?

4. Ścieżka edukatorów-bibliotekarzy w projekcie 
„Edukacja finansowa w bibliotekach 
publicznych”.

5. Co czeka osobę, która weźmie udział 
w projekcie w roli uczestnika/uczestniczki?

6. Pierwsze kroki na platformie finlit.eu



„Edukacja finansowa
w bibliotekach 
publicznych” a uczenie 
się przez całe życie

Część 1



Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, 
szkoleń, młodzieży i sportu.

Program Erasmus+ został opracowany, by wspierać kraje 
uczestniczące w programie w zakresie efektywnego 
wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz 
promowania idei uczenia się przez całe życie. 

Uczenie się przez całe życie – wspieranie idei



Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, 
szkoleń, młodzieży i sportu.

Program Erasmus+ został opracowany, by wspierać kraje 
uczestniczące w programie w zakresie efektywnego 
wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz 
promowania idei uczenia się przez całe życie. 

Uczenie się przez całe życie – wspieranie idei 
w Programie Erasmus+

Informacje o Programie pochodzą z serwisu: https://erasmusplus.org.pl/



Edukacja dorosłych Erasmus+

 Współpraca na rzecz innowacji 
i dobrych praktyk

 W ramach projektów powstają nowe 
modelowe rozwiązania, opierające 
się na dobrych praktykach kilku 
krajów europejskich w dziedzinie 
uczenia się dorosłych przez całe życie.

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się 
dorosłych w Europie - https://epale.ec.europa.eu/pl



Jak uczyć, by 
nauczyć?
Podstawy edukacji 
osób dorosłych

Część 2



1. Andragogika, zasady uczenia osób dorosłych

2. Modele uczenia osób dorosłych

3. Podejście blended-learnignowe

4. Doświadczenia projektu „O finansach…w bibliotece”

Edukacja osób dorosłych



Zasady edukacji dorosłych Malcolma Knowlesa

6
Motywacja do nauki
Wraz z wiekiem, motywacja do nauki staje się coraz bardziej „wewnętrzna”.

5

Nastawianie do nauki
Wraz z wiekiem, osoby chcą uczyć się tak, aby potrafić rozwiązywać problemy 
czy zaspokajać konkretne potrzeby, a nie dla samego uczenia się, rozwijania.

4

Perspektywa czasu
Wraz z wiekiem, osobom coraz bardziej zależy na możliwości 
natychmiastowego wykorzystania zdobywanej wiedzy.

3

Gotowość
Wraz z wiekiem, osoby starają się rozwijać bardziej w swoich rolach 
społecznych, a w mniejszym stopniu – zawodowo.

2

Doświadczenie
Wraz z dojrzewaniem, osoby akumulują swoje życiowe doświadczenie 
i zaczynają z niego korzystać jako z zasobu edukacyjnego.

Samopostrzeganie
Wraz z dojrzewaniem, osoba staje się coraz mniej zależna od innych, 
jest coraz bardziej samodzielnym, autonomicznym bytem.

1



Sytuacja edukacyjna



Osoby dorosłe chętnie uczą 
się w grupach, ale w grupach, 
w których czują „ducha 
wspólnoty”. 

To, co tego ducha może 
tworzyć, to np. wspólny cele, 
wspólne zainteresowania lub 
interes, miejsce zamieszkania, 
relacje w grupie, dobra 
atmosfera, zaufanie…

Poczucie wspólnoty



Aktywność pozwala uczyć się 
bardziej efektywnie. Słuchanie 
wykładu może być rozwijające 
i przydatne, ale nie może stać 
się główną częścią sytuacji 
edukacyjnej. 
Różnorodne aktywności są 
niezbędne, zwłaszcza te, które 
wymuszają interakcje z innymi 
osobami w grupie. 
Aktywność fizyczna też bywa 
przydatna – niekoniecznie 
czysto fizyczne ćwiczenia, ale 
choćby zmiana miejsc przy 
stołach. 

Aktywność



Osoby dorosłe uczą się, kiedy 
czują się bezpieczne. Kiedy 
czują, że mogą być „sobą”, 
wypowiadać się szczerze 
i otwarcie, dzielić się swoimi 
wątpliwościami, przyznawać 
do niewiedzy, popełniać błędy. 
Kiedy wiedzą, że są szanowani 
i że ich godność nie jest 
narażona.

Pamiętaj przy okazji 
o fizycznych aspektach 
bezpieczeństwa!

Poczucie bezpieczeństwa



Ludzie uczą się efektywnie, gdy 
wiedzą, że dostaną „nagrodę”. 
Tą nagrodą może być 
wykorzystanie nowych 
kompetencji. Nagrodą może 
być czas miło spędzony 
w dobrym towarzystwie. 
Świadomość, że udział 
w szkoleniu poprawi społeczną 
czy zawodową pozycję osoby 
uczestniczącej. 

Każda osoba ma swoją własną 
wizję tego, co jest dla niej 
„nagrodą” za naukę.

Nagroda



Uczenie się przez doświadczenie – cykl Kolba



Experts

Konkretne

doświadczenie

Edukator ogłasza: „a teraz 
zapraszam Was….”, a następnie 
przekazuje instrukcję, która 
zakłada „robienie czegoś”: 
wykonywanie zadania grupowego, 
odgrywanie ról, testowanie 
aplikacji komputerowej itp.

Uczestnicy zanurzają się w jakąś 
rzeczywistość - czasami zajmując 
się problemem bezpośrednio 
związanym z tematem szkolenia 
(„załóż konto w banku X”), 
a czasem - osadzeni 
w hipotetycznej scenerii 
(„wyobraź sobie, że jesteś 
w obcym mieście za granicą i masz 
do dyspozycji 200 euro - jak 
podzielisz je na najbardziej 
potrzebne wydatki? ”) lub 
całkowicie abstrakcyjnie.



Experts

Refleksyjna 
obserwacja

Co wydarzyło się podczas 
„konkretnego doświadczenia”?

W zależności od przedmiotu 
doświadczenia i celu edukacji 
można zaobserwować różne 
aspekty doświadczenia.

Mogą to być wrażenia lub 
przemyślenia poszczególnych 
osób (np.: „Jak się czułeś podczas 
zadania? Czy było dla ciebie 
przyjemnie, czy nie?” Lub „Wskaż, 
które elementy zadania były 
łatwe, a które trudne”.

Może to być również obserwacja 
pracy całej grupy, np. „Zrób listę 
najważniejszych powodów, dla 
których twojej grupie udało się 
odnieść sukces w tym zadaniu?”.



Experts

Abstrakcyjna 
konceptualizacja

To albo wyciągnięcie wniosków 
z doświadczenia i obserwacji 
i „stworzenie teorii”, albo po 
prostu uzupełnienie 
wcześniejszych elementów 
określoną dawką wiedzy, podaną 
przez edukatora.

Myśląc o „doświadczeniu” z opisu 
modelu – o zakładaniu konta 
bankowego, na tym etapie może 
to być:

a/ zadanie dla uczestników, aby 
zapisali 5 rekomendacji, które 
mogłyby ułatwić założenie konta 
bankowego, lub

b/ prezentacja przez edukatora 
wybranej aplikacji i sposobu 
„otwarcia konta w 5 krokach”.



Experts

Aktywne

eksperymentowanie

Aktywne eksperymentowanie to 
etap, na którym uczestnicy albo 
zastanawiają się, jak wdrożyć 
nową wiedzę lub umiejętności, 
albo już je wdrażają.

Edukator może zapytać 
uczestników np.: „W jakich 
sytuacjach wykorzystasz nowo 
nabytą wiedzę/umiejętności?” 
Idealnie byłoby jednak sprawić, by 
przetestowali nowe kompetencje 
w praktyce: wypróbuj 
przedstawiony model, wdróż 
nowe zasady, wykorzystaj nowe 
umiejętności…

Od razu, w bibliotece w czasie 
zajęć lub w „prawdziwym życiu”, 
poza salą szkoleniową.



Prosimy o wypełnienie ankiety

ANKIETA
Którą „ćwiartkę” 
najbardziej lubisz?



▪ łączenie edukacji „klasycznej”, 
stacjonarnej, z udziałem osoby 
prowadzącej i grupy z

▪ edukacją zdalną, online, 
realizowaną zarówno 
synchronicznie, 
jak i asynchronicznie

Podejście blended-learningowe*



„O finansach… w bibliotece”

O projekcie: https://frsi.org.pl/projekt/o-finansach-w-bibliotece/

Podsumowanie 6. edycji projektu: 
http://ofinansachwbibliotece.biblioteki.org/2020/01/31/podsumowujemy-6-edycje-projektu-o-finansach-w-bibliotece/



Edukacja online
– o co zadbać?

Część 3



Szkolenie online 
to nie spacer po aplikacjach



Napiszcie na czacie

CZAT

Jakie znacie aplikacje 
przydatne w edukacji 
online?



Co – oprócz platformy i prezentacji –
oferujemy podczas szkoleń online?

• Plenarna dyskusja moderowana

• Rundki, zwłaszcza z pytaniami zamkniętymi

• Praca w grupach (breakout rooms)

• „białe tablice” (Jamboard, Padlet, Conceptboard)

• Ankiety, quizy (Mentimeter, Kahoot, Quiziz)

• Praca z obrazem, metaforą

• Filmy

• Gry (Wordwall)



Jak zadbać o relacje

w czasie szkolenia online?



2 wymiary „dbania o relację”

umożliwienie 
„normalnego 

kontaktu”

ułatwienie wspólnej 
pracy, uczenia się od 

siebie



1. Właściwe, prawdziwe imię 
(imię/nazwisko)

2. Opcja – nazwa instytucji lub 
inna dodatkowa, wnosząca 
informacja

3. Włączona kamera – stale? 
czasem? przez chwilę?

4. Wypowiedzi głosowe – też
5. Rundka zapoznawcza
6. Kontrakt + przestrzeń do 

zabierania głosu

umożliwienie 
„normalnego 

kontaktu”



1. Kontrakt + przestrzeń do 
zabierania głosu

2. Nagrywanie…
3. Przestrzeń do pracy w parach 

i mniejszych grupkach 
(podpokojach)

4. Mieszany skład zespołów
5. Troska o poczucie 

bezpieczeństwa technicznego
6. „Drugie życie”
7. Prawdziwa facylitacja 

(równoważenie, dawanie 
przestrzeni, zachęcanie)

8. Dynamika i czas pracy.

ułatwienie wspólnej 
pracy, uczenia się od 

siebie



Pułapki, w które nie musisz wpaść





PRZEŁOŻĘ 

OFFLINE…

…NA 

ONLINE,

1:1!





POKAŻĘ 

WAM 

WSZYSTKO…

…CO ZNAM





OBSŁUGA 

NIE NAUCZY 

SIĘ…

…SAMA!





CZAS 

PŁYNIE 

INACZEJ…

… I SZKOLENIA, 

I PRZERW!



https://www.cehjournal.org/article/the-red-eye-first-aid-at-the-primary-

level/



https://www.cehjournal.org/article/the-red-eye-first-aid-at-the-primary-

level/

JAK 

ONLINE…

…TO 

ONLINE!





SKORO ONLINE…

…TO NIE 

MUSIMY 

SIĘ ZNAĆ



Napiszcie na czacie

CZAT
Jakie inne błędy można 
popełnić?



Ścieżka edukatora 
i edukatorki

Część 4



 Kurs online dla edukatorek
i edukatorów na temat 
edukacji osób dorosłych

 Stacjonarny warsztat 
podnoszący kompetencje 
prowadzenia szkoleń*

 Seria webinariów, 
poświęconych m.in.: 
projektowi, edukacji osób 
dorosłych, obsłudze platformy 
e-learningowej, 
doświadczeniom z fazy 
pilotażowej i in.

Ścieżka 
edukacyjna



Kurs online - cele

 Wzrost wiedzy nt. uczenia 
osób dorosłych

 Poszerzenie wiedzy 
nt. tworzenia sytuacji 
edukacyjnych

 Wzrost wiedzy o stylach 
uczenia się i roli edukatorów 
i edukatorek

 Poszerzenie wiedzy na 
temat narzędzi i technik 
wspierających edukację 
dorosłych



Kurs online - zawartość



Jak się uczą osoby dorosłe?



Jak się uczą osoby dorosłe?



Czego będą się uczyć  
mieszkańcy 
i mieszkanki?

Część 5



12 modułów – 2 kursy e-learningowe









Pierwsze kroki na 
platformie finlit.eu

Część 6



Prosimy o wypełnienie ankiety

ANKIETA

Dane edukatorów 
projektu „Edukacja 
finansowa w bibliotekach 
publicznych”
https://forms.gle/68TnHHXjFF9hYtJq9

















POWODZENIA!



dla bibliotekarzy uczestniczących w pilotażowej edycji projektu 
„Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych” (luty-maj 2021)

17.03.2021 (środa), g.13.00-14.30 - Uczestniczymy w kursie 
edukacji finansowej online. Konto użytkownika na platformie 
projektu

22.03.2021 (poniedziałek), g.13.00-17.00 – Dzielimy się 
doświadczeniami – spotkanie międzynarodowe cz.1

29.03.2021 (poniedziałek), g.10.00-12.00* – Dzielimy się 
doświadczeniami – spotkanie międzynarodowe cz.2

* uwaga! – nastąpiła zmiana godziny spotkania

Najbliższe spotkania w cyklu szkoleń



Etapy pracy bibliotekarzy

 wypełnianie ankiety Dane edukatorów

 rejestracja na platformie finlit.eu

 przejście przez kurs edukacji finansowej, 
poziom podstawowy (6 modułów)

 przejście przez kurs edukacji finansowej, 
poziom zaawansowany (6 modułów)



Dziękujemy za spotkanie!

Piotr Henzler
Katarzyna Morawska

Zapraszamy na platformę
https://finlit.eu

Do 

zobaczenia


