FINLIT – Učna pot za knjižničarje izobraževalce
Splošne knjižnice so lokalna središča kulture, informacij in izobraževanja. V majhnih mestih in na
podeželju so običajno edine ustanove, ki so odprte in dostopne vsem ciljnim skupinam lokalne
skupnosti. Knjižnična mreža je tako razpredena, da ne zaobide niti majnših mest. Na številnih
območjih so knjižnice tudi edini centri neformalnega izobraževanja, ki so na voljo odraslim.
Knjižničarji se odzivajo na potrebe uporabnikov in delujejo kot lokalni izobraževalci, čeprav njihova
formalna izobrazba ne vključuje znanj s področja izobraževanja/poučevanja odraslih. Za uporabnike
pripravljajo različna izobraževanja za številna področja in jim pomagajo pri zadovoljevanju kulturnih
potreb. So usposobljeni na področju upravljanja z informacijami in v skupnosti uživajo zaupanje
zaradi svojega znanja in predanosti skupnosti. Najpogosteje se sami dodatno izobražujejo na
različnih področjih.
Delovanje v družbi, ki temelji na znanju, predstavlja za knjižničarje nov izziv. Uporabniki se soočajo
z vse bolj specializiranimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami, ki jih morajo
uporabljati za dostop do storitev, ki so vse pogosteje na voljo le prek spleta. Med drugim je finančna
pismenost tisto zapleteno področje, ki ga ni mogoče zanemariti, saj je ravnanje z osebnimi financami
pomembno za vsakdanje življenje. Da bi obvladali to novo znanje, se prebivalci lahko - kot vedno obrnejo na knjižničarje.
Program usposabljanja za knjižničarje izobraževalce je nastal v okviru projekta FINLIT. Razvit je kot
pripomoček knjižničarjem, da okrepijo svoje kompetence tako na področju poučevanju odraslih kot
prenosu znanja s področja financ ter se tako odzvejo na potrebe časa in pričakovanja lokalne
skupnosti. Serija tečajev vključuje spletna in hibridna usposabljanja kot tudi samostojno učenje v
učnem okolju finlit.eu.

Elementi cikla usposabljanja za knjižničarje
1. Finančno izobraževanje knjižničarjev izobraževalcev
Pred poučevanjem uporabnikov knjižnic o financah vas vabimo, da se udeležite dveh tečajev
finančnega izobraževanja (osnovna in nadaljevalna raven). Gre za tečaja, ki jih boste lahko uporabili
pri usposabljanju prebivalcev na področju finančne pismenosti. Da bi knjižničarji lahko uspešno
opravljali svojo vlogo izvajalcev tečaja pri usposabljanju uporabnikov s področja financ, morajo imeti
dovolj znanj. Tečaji s področja financ so natančno opisani v programu FINLIT za uporabnike.

Finančno izobraževanje v splošnih knjižnicah je projekt, ko smo ga razvili v Bolgariji, na Poljskem, Romuniji
in Sloveniji ter je sofinanciran s sredstvi programa Erasmus+ Evropske unije, št. 2018-1-PL01-KA204-050839.

2. Poučevanje odraslih
Na tem tečaju se bodo izobraževalci naučili, katere metode uporabiti pri poučevanju odraslih, s
kakšnimi izzivi se lahko srečajo in kako razviti svoje izobraževalne spretnosti. Usposabljanje vodijo
izobraževalci, ki imajo izkušnje z usposabljanjem izvajalcev za poučevanje odraslih in poznajo delo
knjižnic. Program usposabljanja za knjižničarje izobraževalce je sestavljen iz več delov:
1. Poučevanje odraslih: Spletni tečaj s šestimi moduli.
2. Program usposabljanja za izobraževalce: dodatna navodila, informacije
3. Kako poučevati prek spleta - spletni tečaj, ki je nastal kot odgovor na potrebe
knjižničarjev v času korone z razširitvijo ponudbe knjižnice na spletna srečanja in usposabljanja.
Tečaj je priporočljiv tako za izobraževalce na področju finančne pismenosti, kot tudi za tiste, ki iščejo
načine za izvajanje spletnega izobraževanja odraslih z uporabo aktivnih metod.

3. Priprava na tečaje finančnega izobraževanja v knjižnici
Z mislijo na knjižničarje, ki načrtujejo dejavnosti na področju finančnega izobraževanja, smo
pripravili 11 scenarijev izobraževalnih tečajev, prilagojenih vsebini modulov spletnih tečajev FINLIT
na področju finančnega izobraževanja za uporabnike knjižnic. Scenariji so namenjeni tako izvajanju
kombiniranega učenja (blended learning), v živo v knjižnici ali na spletu.

Na platformi finlit.eu boste našli paket gradiv, ki so knjižničarjem v pomoč pri usposabljanju za
vodnike na področju finančne pismenosti za odrasle uporabnike knjižnic. Gradiva so brezplačno na
voljo v 5 jezikih: angleškem, slovenskem, bolgarskem, poljskem in romunskem.

Vsebina usposabljanja ali kaj se bodo knjižničarji naučili?
Izobraževalne vsebine v spletnih tečajih so bogate in raznolike. Na voljo so običajni informativni
teksti, naloge, ki jih mora opraviti udeleženec, povzetek, testi. Na voljo so tudi povezave na zunanje
vire - članke, video in avdio gradiva. Moduli so prilagojeni znanju in spretnostim izobraževalcem, ki
nimajo andragoške izobrazbe, vendar so že nekoliko seznanjeni z delom z odraslimi, na primer z
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vodenjem srečanj v okviru bralnih klubov ali drugih knjižničnih dejavnosti/storitev. Ko tečaj opravite
z dosegom ustreznega števila točk, prejmete potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

Program poučevanja odraslih (2.1)
S tem tečajem lahko dosežete naslednje cilje:
● izboljšali boste svoje znanje o izobraževanju odraslih in o učnih stilih odraslih,
● naučili se boste, kako ustvarjati učne situacije,
● spoznali boste orodja in tehnike, ki podpirajo izobraževanje odraslih in se urili v njihovi
uporabi,
● izvedeli boste, kakšna je vloga izobraževalca.
Tečaj je sestavljen iz 6 modulov in se zaključi s preverjanjem pridobljenega znanja:
1. Kako se odrasli učijo?
2. Uvod v poučevanje odraslih
3. Preproste rešitve za boljše sodelovanje
4. Reševanje konfliktov
5. Uporabna spletna orodja za izobraževanje odraslih na področju razvoja finančne

pismenosti
6. Etični kodeks izobraževalca na področju izobraževanja za razvoj finančne pismenosti
V nadaljevanju so primeri vsebin modulov:
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Program usposabljanja v živo za izobraževalce (2.2)
Cilji usposabljanja:
● izboljšati veščine za izvajanje tečajev za izobraževalce FINLIT,
● osvežiti znanje izobraževalcev FINLIT o izobraževanju odraslih, metodah vključevanja
skupin in etičnih vidikih programa,
● seznaniti izobraževalce FINLIT z učnim okoljem za e-učenje kot orodjem za izobraževalce.

Program usposabljanja je sestavljen iz naslednjih vsebin:
1. Uvod v izobraževanje
2. Kako ugotoviti potrebe lokalnih prebivalcev po finančni pismenosti - profil skupnosti
(profil udeležencev/persona).
3. Možnosti knjižnice za izvajanje usposabljanja - tim, oprema, prostor …
4. Delo v timu (finančno izobraževanje kot del dejavnosti knjižnice, delitev nalog v timu
knjižničarjev, so-vodenje izobraževanj o finančni pismenosti v knjižnici ...).
5. Mrežno povezovanje in sodelovanje z lokalnimi subjekti (društva, lokalna podjetja,
lokalna samouprava).
6. Promocija nove ponudbe knjižnice na področju financ za odrasle uporabnike knjižnic metode in načrtovanje.
7. Ugotavljanje/preverjanje znanja in veščin (na področju financ in digitalnih veščin)
potencialnih udeležencev; metode in orodja.
8. Uvod v poučevanje/vodenje tečajev - vloga izobraževalca in metodološke smernice
9. Spremljanje in vrednotenje.
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Za izobraževalce je pripravljeno tudi dodatno gradivo za izobraževanje.

Spletni tečaj: Kako izvajati spletno usposabljanje? - namigi in orodja (2.4)
S tem tečajem boste:
●
●
●
●
●

izboljšali svoje znanje o metodah spletnega izobraževanja,
razširili svoje znanje o oblikovanju spletnih učnih situacij,
spoznali, katera orodja priporočajo strokovnjaki za spletno izobraževanje,
si zapomnili, katere elemente usposabljanja v učilnici je treba vključiti v izobraževanje na
daljavo,
usmerili pozornost na pogoste napake, ki se pojavljajo med spletnim usposabljanjem.

Tečaj je sestavljen iz 5 modulov:
Modul 1: Uvod in ključna priporočila
Modul 2: Kako načrtujem spletno usposabljanje?
Modul 3: Izbrana orodja za podporo izvajanju spletnih usposabljanj. Pregled.
Modul 4: Orodja niso vse
Modul 5: Ne naredite teh napak
Nekaj primerov vsebin modula:
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Scenariji izobraževalnih srečanj za tečaje finančnega izobraževanja (3)
Scenariji vsebujejo navodila za izvedbo tečajev finančnega izobraževanja tako v živo v knjižnici kot
tudi prek spleta, tj. omogočajo izvedbo tečaja za prebivalce po formuli kombiniranega učenja
(blended learning) in samostojno prek spleta.
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Kako se udeležiti usposabljanja FINLIT za izobraževalce na področju finančne
pismenosti?
Tečaje za izobraževalce na področju finančne pismenosti organizira Narodna in univerzitetna
knjižnica. Program in termini izobraževanj so objavljeni na spletni strani NUK: Permanentno
izobraževanje za knjižničarje.

Kako opraviti tečaj? Navodila za registracijo in prijavo v učno okolje FINLIT.
1. Vpišite se v učno okolje FINLIT. Sledite navodilom:
• video: https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=42 ali
• na drsnicah: https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=42
2. Stopite v stik z eno izmed slovenskih knjižnic, ki nudijo izobraževanja FINLIT in se
pozanimajte, ali načrtujejo izvedbo tečajev.
3. Ugotovite, katera raven ali modul vas zanima. Priporočamo, da začnete z moduli na osnovni
ravni in znanje nadgradite še na napredni ravni.
Tečaji FINLIT so brezplačni in jih izvajajo knjižničarji izobraževalci v splošnih knjižnicah.
Po uspešnem zaključku tečaja, vsak udeleženec dobi avtomatsko generirano Potrdilo z enotno
identifikacijsko številko.
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Po uspešnem zaključku sklopa tečajev vsak izobraževalec/knjižničar in na podlagi tega tdui
knjižnica prejme samodejno generirano potrdilo z edinstveno številko.

Usposabljajte se in vključite finančno izobraževanje za vaše uporabnik v ponudbo
svoje knjižnice!

SREČNO!
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