FINLIT - Traseu de învățare pentru utilizatori
Alfabetizarea financiară (FINLIT este prescurtarea pentru financial literacy = alfabetizare financiară)
reprezintă una dintre competențele cheie ale secolului 21. Este o combinație de cunoștințe financiare,
abilități și comportament care ne ajută să luăm decizii financiare corecte pentru a atinge bunăstarea
financiară. Indiferent de cât de bine ne administrăm finanțele personale, fie că apelăm la credite sau la
asigurări, indiferent de cât de multe știm despre sistemul financiar sau zona euro, câtă experiență avem
în ce privește cumpărăturile sau serviciile bancare online, cu toții avem nevoie de mai multe cunoștințe și
competențe pentru a ne proteja pe noi și pe familiile noastre într-un mediu financiar foarte complex și
modern, mereu în schimbare, în care produsele și serviciile financiare devin tot mai complexe și, uneori,
riscante.
Programul FINLIT oferă cunoștințe, dezvoltă competențe și încurajează exercițiile practice - atât online,
cât și offline. Se bazează pe învățarea în format hibrid, combinând sesiunile de formare din sala de clasă
cu cursurile online și este oferit prin intermediul bibliotecilor publice, cu ajutorul bibliotecarilor special
pregătiți în acest sens. Programul este disponibil în 5 limbi - engleză, bulgară, poloneză, română și
slovenă - și cuprinde două nivele - de bază și avansat.

Nivelul de bază cuprinde 6 module:
1. Planificarea financiară și bugetul personal
2. Sistemul financiar
3. Credite și împrumuturi
4. Asigurări
5. Protecția și siguranța consumatorului
6. Banca centrală – numai în poloneză și română

Nivelul avansat cuprinde 6 module:
1. Servicii bancare online
2. Cumpărături online
3. Securitatea finanțelor pe internet
4. Economii și investiții
Proiectul Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice se desfășoară în Bulgaria, Polonia,
România și Slovenia, cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene 2018-1-PL01-KA204050839.

5. Moștenirea
6. Câștiguri la pensie
Conținutul cursurilor este bogat și prezentat într-un mod atractiv, cu un design profesional și
plin de exemple practice, exerciții interactive, sarcini individuale sau de grup, resurse audiovideo. Toate modulele au conținutul adaptat în conformitate cu sistemul financiar al fiecărei țări
și produsele și serviciile oferite pe piața financiară respectivă.
Iată câteva exemple:

Cum urmați cursul?
1. Înregistrați-vă pe platforma - urmați pașii descriși în ghidul pentru utilizatori:
https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=42
2. Contactați una dintre bibliotecile publice care oferă cursuri FINLIT și obțineți informații
despre cursurile viitoare: https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=7.
3. Determinați la ce nivel considerați că vă situați și începeți cursul - noi vă recomandăm să
începeți cu nivelul de bază și apoi să vă îmbunătățiți cunoștințele trecând la modulele din
cadrul nivelului avansat.

Cursurile FINLIT sunt gratuite și predate de bibliotecari - traineri special pregătiți în acest scop,
fiind realizate de experți în educație și finanțe pentru a fi puse la dispoziția utilizatorilor prin
intermediul bibliotecilor publice.
La terminarea cu succes a unui modul, fiecare utilizator va primi un Certificat de absolvire
generat automat de program.

SUCCES!

