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A absolvit Facultatea de Studii Poloneze din cadrul 
Universității din Varșovia și studii postuniversitare de 
negociere și mediere în cadrul Universității de Științe 
Sociale și Umane (SWPS). Trainer și facilitator al 
Asociației neguvernamentale pentru traineri STOP din 
Polonia, participă în activități din sectorul 
neguvernamental în calitate de membră a mai multor 
asociații. În ultimii zece ani, în cadrul Fundației pentru 
Dezvoltarea Societății Informaționale (FRSI), a 
colaborat în principal cu biblioteci publice, 
desfășurând proiecte culturale și de educație, dar și cu 
școli și cu cadre didactice.  
În prezent este coordonatorul proiectului FINLIT 
pentru Polonia și specialist de proiect în proiectul  
“Lesson:Enter” privind metodologia instruirii.  



Despre ce va fi vorba în acest webinar? 

O prezentare generală a proiectului FINLIT  

Ce oferă FINLIT bibliotecarilor și bibliotecilor?  

Utilizatorii bibliotecii - ce au aceștia de 
câștigat prin participarea la proiect?  

Întrebări și răspunsuri  

 



Part I 

FINLIT  
Prezentare generală   



▪ Creșterea și dezvoltarea 
competențelor trainerilor.  

▪ Îmbunătățirea și creșterea 
ofertei de oportunități de 
învățare de bună calitate 
adaptate nevoilor adulților 
fără calificări sau cu un nivel 
de calificare redus.  

▪ Educație deschisă și practici 
inovative în era digitală.  

 

Prioritățile proiectului FINLIT  



Obiectivele proiectului 
FINLIT  

�creșterea nivelului de alfabetizare financiară (AF) în rândul 
adulților din patru țări din Europa Centrală și de Est.  

Serviciile financiare au depășit demult granițele naționale și 
alfabetizarea financiară contemporană trebuie să reflecte 
globalizarea pieței. Acest proiect transnațional reunește eforturile 
unor organizații diferite, dar care se confruntă cu aceeași nevoie 
acută a populației din țările Europei Centrale și de Est.  

De asemenea, proiectul sprijină implementarea unor politici 
specifice de dezvoltare, educație și coeziune legate de Strategia 
Europa 2020 și Agenda Digitală pentru Europa.  
În Strategia Europa 2020, bibliotecilor li s-a desemnat un rol 
semnificativ în creșterea accesului la educație, instruire și incluziune 
socială pentru toți cetățenii. 



Date & cifre  

PROGRAMUL ERASMUS+  
• Acțiune  cheie: Cooperare pentru 

inovare și schimb de bune practici  

• Tipul acțiunii: Parteneriate strategice în 
domeniul educației pentru adulți  

• Țări: Bulgaria, Polonia, România, 
Slovenia 

• Aria de acoperire: Europeană  

• Durata: decembrie 2018 – noiembrie 
2021 

• Buget: 190,731 EURO 



Rezultate așteptate  

▪ O platformă online inovatoare și gratuită de 
management al învățării pentru trainerii pentru 

adulți în patru limbi europene;  
▪ Un program educațional de alfabetizare 

financiară pentru trainerii pentru adulți (nivel 
mediu și avansat);  

▪ Pregătirea bibliotecarilor cu privire la activitatea 
pe platformă  

     - 80 în total, 20 în fiecare țară; 
▪ Webinarii de diseminare 

     - 3 webinarii și 75 de participanți în fiecare 
țară; 



▪ O rețea de schimb pentru trainerii pentru adulți la 
nivel local și internațional;  

▪ Creșterea gradului de conștientizare în rândul 
bibliotecilor publice, instituțiilor financiare, 
băncilor, organizațiilor și asociațiilor pentru adulți, 
ONG-urilor și a altor instituții de învățământ cu 
privire la beneficiile și avantajele învățării bazate 

pe TIC;  
▪ Dezvoltarea parteneriatelor între organizațiile 

participante, perspectivelor internaționale și 
potențialului pentru cooperări viitoare; 

Rezultate așteptate  



Modelul FINLIT  

▪ Rezultatul final al proiectului 
va fi un Model pentru 
Alfabetizarea Financiară 
pentru adulți prin intermediul 
bibliotecilor publice.  



Proiectul 
FINLIT este 
despre e-
learning.  

„Educația combinată, cunoscută și sub 
denumirea de învățare hibridă, îmbină 
predarea la clasă cu cea online. Cu alte cuvinte, 
această metodă reunește online-ul cu 
activitățile tradiționale de predare față în față 
într-un mod planificat și valoros din punct de 
vedere pedagogic. 

Părțile importante ale acestui proces sunt 
activitățile realizate prin intermediul 
calculatorului. Aceste activități vor fi dezvoltate 
și integrate în rezultatul final al proiectului – 
platforma educațională open source bazată pe 
MOODLE.” 



Mulțumită proiectului  

▪ persoanele adulte, utilizatori ai bibliotecii, vor avea la 
dispoziție un instrument gratuit pentru dezvoltarea 
cunoștințelor și deprinderilor financiare necesare pentru 
utilizarea produselor și serviciilor financiare existente pe 
piață;  

▪ bibliotecarii vor obține noi deprinderi și își vor îmbunătăți 
tehnicile de predare, iar bibliotecile își vor putea extinde 
oferta de servicii pentru a include educație financiară 
pentru adulți;  

▪ organizațiile partenere care implementează proiectul vor 
câștiga experiență în ceea ce privește cooperarea în 
proiecte educaționale și implementarea parteneriatelor la 
nivel european, iar angajații lor - noi competențe.  



   

Ce părere aveți 

despre toate 

astea? 



Ce informații lipsesc? 

Scrieți, vă rog, în 
caseta de dialog.  



Part 2 

Ce oferă FINLIT 
bibliotecarilor și 
bibliotecilor? 



Bibliotecari și biblioteci – 
obiectivul proiectului  

� Obiectivul general al proiectului este de a forma 
bibliotecarii - un grup cheie de traineri pentru adulți în 
activitatea lor zilnică - în vederea predării de cursuri de 
alfabetizare financiară pentru utilizatorii adulți.  

 
� Se acordă o atenție specială bibliotecarilor din orașele 

mici și din mediul rural, acolo unde activitățile 
educaționale și învățarea pe tot parcursul vieții a unor 
competențe cheie sunt foarte necesare.  

 



Bibliotecarii- 
educatori – 
program de 
pregătire  

▪ curs online pentru 
bibliotecarii care predau 
cursuri de educație 
financiară în biblioteci (5 
module) 

▪ program de pregătire în sala 
de curs pentru 
îmbunătățirea tehnicilor de 
predare 
(8 module X 90 de minute) 

▪ serie de webinare: cum 
folosim platforma finlit.eu, 
ce ne propunem în proiect, 
obiectivele educației 
financiare, beneficiile oferite 
de curs pentru biblioteci și 
utilizatori. 



De ce trebuie să-i pregătim pe bibliotecari 
pentru a deveni traineri pentru adulți?  

▪ Bibliotecile acționează ca singurele centre de educație 
nonformală din multe comunități (în special în orașe 
mici și sate).  

▪ Subiectul educației adulților lipsește din educația 
formală a bibliotecarilor.  

▪ Bibliotecarii care îndeplinesc rolul de educatori pe plan 
local sunt cel mai adesea persoane autodidacte, fără 
diplome și calificări pentru a preda adulților. În egală 
măsură, sunt bine pregătiți profesional și se bucură de 
încrederea comunității.  



Mulțumită proiectului  

▪ bibliotecarii vor obține noi deprinderi și 
își vor îmbunătăți tehnicile de predare 

▪ bibliotecile își vor extinde oferta de 
servicii pentru a include cursuri de 
educație financiară  

 



Part 3 

Utilizatorii 
bibliotecii –  
ce au aceștia de 
câștigat prin 
participarea la 
proiect? 



Cui se adresează 
proiectul? (1/2) 

▪ persoanelor adulte, fără 
pregătire sau educație în 
domeniile economic și 
financiar  

▪ persoanelor care se 
ocupă de bugetul 
familiei fie singure,  fie 
împreună cu alți membrii 
ai familiei 

▪ persoanelor care, 
datorită vârstei, nu au 
avut șansa să se 
familiarizeze cu 
produsele financiare 
oferite de instituțiile 
financiare, în special pe 
internet.  



Cui se adresează proiectul? (2/2) 

Acest grup de vârstă (55+) are nevoie de un ajutor 
suplimentar în mediul financiar complex, mereu în 
schimbare, în care produsele și serviciile financiare sunt tot 
mai numeroase, mai complicate și mai riscante.   

55+ 



Mulțumită proiectului  

Persoanele adulte, utilizatori ai bibliotecii 
 
▪ vor avea la dispoziție un instrument gratuit pentru 

dezvoltarea cunoștințelor și deprinderilor financiare 
necesare pentru utilizarea produselor și serviciilor 
financiare existente pe piață; 

 
▪ vor primi date de autentificare individuale pentru 

cursul online, care le vor permite să revizuiască 
informațiile în orice moment;  

 
▪ la întâlnirile desfășurate în bibliotecă, vor putea cere 

sfatul bibliotecarilor cu privire la surse de informare 
despre finanțe și utilizarea produselor financiare pe 
internet.   



Rolul bibliotecarului în cadrul 
întâlnirilor educative 

bibliotecarul va fi un ghid în 

domeniul financiar pentru 

utilizatorii adulți ai bibliotecii  



   Foto title long very long foto title 

Învățarea pe tot parcursul vieții   
– să învățăm împreună! 



   

Ce părere aveți? 



Cum să realizăm un webinar cu informații 
despre proiectul nostru?  

chestionar  



   

Întrebări și 

răspunsuri  



https://finlit.eu 
La 

revedere! 


