FINLIT – program kursu dla użytkowników bibliotek
Znajomość zagadnień finansowych (z angielskiego financial literacy, czyli w skrócie FIN+LIT) jest
jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku. Stanowi ona połączenie wiedzy, umiejętności
i zachowań/postaw finansowych, które pomagają nam podejmować rozsądne decyzje finansowe,
tak abyśmy mogli osiągnąć dobrobyt finansowy. Niezależnie od tego, jak dobrze zarządzamy
naszymi finansami osobistymi, czy kiedykolwiek korzystaliśmy z usług kredytowych lub
ubezpieczeniowych, jak daleko sięga nasza wiedza na temat systemów finansowych i strefy euro,
jak duże mamy doświadczenie w zakupach internetowych lub bankowości internetowej, wszyscy
potrzebujemy więcej wiedzy i umiejętności, by chronić siebie i nasze rodziny w szybko
zmieniającym się i bardzo złożonym współczesnym środowisku finansowym, w którym produkty
i usługi finansowe stają się coraz bardziej skomplikowane i ryzykowne.
Program edukacyjny FINLIT dostarcza wiedzy, rozwija umiejętności i stymuluje praktykę – online
i offline. Jest on oparty na metodzie blended learning, łączącej szkolenia bezpośrednie
(stacjonarne) z kursami online i jest realizowany w bibliotekach publicznych przez przeszkolonych
i certyfikowanych bibliotekarzy. Program jest dostępny w 5 językach – angielskim, polskim,
bułgarskim, rumuńskim i słoweńskim i składa się z dwóch poziomów – podstawowego
i zaawansowanego, dostępnych w dwóch kursach online ze scenariuszami do realizacji na miejscu.
Kurs na poziomie podstawowym składa się z 6 modułów:
1. Planowanie finansów i budżet osobisty
2. System finansowy
3. Kredyty i pożyczki
4. Ubezpieczenia
5. Ochrona i bezpieczeństwo konsumentów
6. Bank centralny
Kurs na poziomie zaawansowanym składa się z 6 modułów:
1. Bankowość online
2. Zakupy online
3. Bezpieczne finanse w sieci
4. Oszczędzanie i inwestowanie
5. Dziedziczenie
6. Zarabianie na emeryturze
Projekt "Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych” (ang.: Financial literacy through public libraries) był realizowany w latach
2018-2021 w Bułgarii, Polsce, Rumunii i Słowenii i współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ nr projektu
2018-1-PL01-KA204-050839.

Treści edukacyjne są bogate i przedstawione w bardzo interesujący sposób, profesjonalnie
zaprojektowane i pełne praktycznych przykładów, interaktywnych ćwiczeń, zadań indywidualnych
i grupowych, materiałów wideo i audio. Wszystkie moduły są dostosowane do systemu
finansowego danego kraju oraz produktów i usług oferowanych na danym rynku finansowym.
Oto kilka przykładów:
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Jak wziąć udział w kursie?
1. Zarejestruj się na platformie FINLIT – postępuj zgodnie z instrukcją użytkownika
https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=42
2. Skontaktuj się z jedną z bibliotek publicznych, która prowadzi szkolenia FINLIT i uzyskaj
informacje na temat nadchodzących kursów – zapytaj o kurs w Twojej bibliotece lub
skontaktuj się z krajowym koordynatorem https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=7
3. Określ swój poziom i rozpocznij kurs – zalecamy rozpoczęcie od poziomu podstawowego,
a następnie poszerzanie wiedzy o moduły zaawansowane.
Kursy FINLIT są bezpłatne i prowadzone przez certyfikowanych bibliotekarzy-edukatorów,
przewodników po wiedzy finansowej – za pośrednictwem bibliotek publicznych.
Po pomyślnym ukończeniu kursu, każdy uczestnik/uczestniczka otrzymuje automatycznie
wygenerowany Certyfikat z unikalnym numerem.
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