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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).



Warsztat jest zorganizowany 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. 



O czym będziemy dziś rozmawiać?

1. Witamy w pilotażu FINLIT

2. Poznajmy się - rozgrzewka.

3. Kurs e-learningowy - pytania i odpowiedzi

4. Jak ulepszyć kurs, czyli rozpatrujemy Wasze Uwagi.

5. Co dalej w pilotażu, czyli plan działania na 
najbliższe tygodnie.

6. Zadanie dla Was.



Co dalej w pilotażu?

 Kurs edukacja finansowa - poziom zaawansowany -
edukatorzy i edukatorki – kurs otworzymy, dla tych, 
którzy zakończyli podstawowy.

 KONTO TRENER - nadamy uprawnienia 
edukatora/edukatorki

 Kurs dla bibliotekarzy-edukatorów (5 modułów) - gdy 
zakończą zaawansowany



(1) Dokończ JEDNO zdanie - na Etherpad
W mojej bibliotece w MIEJSCOWOŚCI najbardziej lubię ….
Moja biblioteka w MIEJSCOWOŚCI wyróżnia się tym, że ….
W naszej bibliotece w MIEJSCOWOŚCI, wszyscy mieszkańcy i mieszkanki ….

(2) Prześlij zdjęcie z wydarzenia w Twojej bibliotece, którym chcesz się 
pochwalić :) – mailem do: julia.swieca@frsi.org.pl

(3) opisz zdjęcie na Etherpad
https://etherpad.wikimedia.org/p/finlit_biblioteki_w_pilotazu

[nazwa pliku: Miejscowosc_nazwisko]
Zdjęcie JPG, PNG, max.

Jak się przygotować na spotkanie 
międzynarodowe 22 marca?

https://etherpad.wikimedia.org/p/finlit_biblioteki_w_pilotazu


22.03.2021 (poniedziałek), g.12.00-16.00 – spotkanie Zoom 
międzynarodowe cz.1

29.03.2021 (poniedziałek), g.10.00-12.30 – spotkanie 
(międzynarodowe cz.2

31.03.2021 (środa), g. [o której godzinie?] – Organizujemy 
spotkanie w bibliotece

08.04.2021 (czwartek), g. 10.00-11.30 – Okiem uczestników –
nasze rekomendacje po kursach

19.04.2021 (środa), g.13.00-14.30 (do potw.) – spotkanie 
międzynarodowe cz.3

Najbliższe spotkania cyklu szkoleń



Dziękujemy za spotkanie!

Katarzyna Morawska
Piotr Henzler

Zapraszamy na platformę
https://finlit.eu

Do 

zobaczenia


