Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych – pytania i odpowiedzi
1. Kiedy będzie kolejne webinarium?
Następne webinarium dot. projektu “Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych” odbędzie się
w środę, 10.03.2021 o godzinie 10.00 – potrwa ok. 75 minut. Będzie to webinarium otwarte dla
wszystkich zainteresowanych edukacją dorosłych, natomiast udział w nim jest obligatoryjny dla
osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (listę ogłosimy do 5 marca br.).
2. Czy w punkcie 6. Formularza zgłoszeniowego należy podać osoby z imienia i nazwiska?
Tak, w Formularzu zgłoszeniowym do projektu należy podać imiona i nazwiska konkretnych osób,
które biblioteka oddeleguje do udziału w projekcie; one będą uczestniczyć w cyklu szkoleniowym.
3. Jaka musi być liczba beneficjentów przeszkolonych przez bibliotekarzy?
Każda z osób zgłoszonych do udziału w projekcie powinna przeszkolić minimum 5 osób.
Bibliotekarze z jednej placówki bibliotecznej, o ile zgłoszone zostaną więcej niż jedna osoba
z biblioteki głównej wraz z filiami – mogą wspólnie prowadzić zajęcia dla mieszkańców. Powinni
jednakże przeszkolić wówczas więcej niż 5 osób łącznie. Po wyborze bibliotek ustalimy tę kwestię
indywidualnie, biorąc pod uwagę sytuację w danej bibliotece.
4. Jeśli będą to szkolenia stacjonarne, to gdzie będą się odbywały?
Nie planujemy szkoleń stacjonarnych dla bibliotekarzy-edukatorów, bo taką możliwość
wykluczają obecnie obostrzenia pandemiczne. Projekt przewiduje zakończenie działań
z mieszkańcami 31 maja br. Jeżeli sytuacja pozwoli, bibliotekarze mogą sami zorganizować zajęcia
stacjonarne dot. edukacji finansowej dla mieszkańców u siebie w bibliotekach lub innych
lokalizacjach w gminie (np. klubach seniora, salach gminnych itp.). Ważne, aby miejsca szkolenia
były dostosowane do potrzeb szkolenia (komputery, dostęp do internetu) a spotkania odbywały
się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
5. Czy z jednej biblioteki mogą zostać wskazane 2 osoby? W jaki sposób je zgłosić?
Tak, można zgłosić jedną lub więcej osób z biblioteki. Sposób zgłaszania osób z jednej biblioteki,
także z jednej placówki, jest wskazany w Regulaminie naboru, par. IV, pkt 2 oraz 3 – są tam
wszystkie niezbędne informacje odnośnie do sposobu traktowania biblioteki ze względu na sposób
organizacji instytucji: "Jeżeli projekt będzie realizowany w więcej niż jednej placówce bibliotecznej
wchodzącej w skład jednej instytucji, każda placówka (biblioteka główna lub filia) powinna przesłać
osobne zgłoszenie."
6. Ile bibliotek może być zakwalifikowanych do projektu?
Nie określamy liczby bibliotek, które będą zakwalifikowane. Będziemy zwracać uwagę na to, ile
osób zostanie zgłoszonych, biorąc pod uwagę, że szkolenia odbywające się online, nie mogą być
prowadzone w grupie większej niż 15-18 osób. Jeśli zainteresowanie będzie większe, rozważymy
w jaki sposób moglibyśmy zapewnić wszystkim udział w szkoleniach.
7. Czy z ramienia biblioteki to muszą być tylko bibliotekarze, czy może być np. informatyk?
Kursy edukacji finansowej mogą prowadzić w bibliotekach nie tylko bibliotekarze, ale też inni
pracownicy i współpracownicy bibliotek.
8. Czy będzie kolejna edycja tego programu?
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W ramach realizacji projektu FINLIT Erasmus+ nie przewidujemy kolejnej edycji projektu,
tj. prowadzenia szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy i bibliotekarek, którzy zamierzają
wprowadzić u siebie edukację finansową. Natomiast zasoby platformy finlit.eu, gdzie znajdują się
kursy e-learningowe zarówno dla bibliotekarzy-edukatorów jak i dla mieszkańców – będą dostępne
bezpłatnie. Biblioteki będą więc mogły samodzielnie z nich korzystać.
9. Czy dostaniemy zaświadczenia, że jesteśmy edukatorami z procentową punktacją
ukończonych kursów?
Tak, bibliotekarze i bibliotekarki, którzy ukończą pełny cykl szkoleniowy FINLIT, obejmujący
webinaria, warsztaty online, kursy e-learningowe na platformie, otrzymają certyfikaty. Po
zakończeniu kursu e-learningowego bibliotekarze otrzymają certyfikaty, ale nie przewidujemy
raczej podawania na nich punktacji.
10. Ile spotkań musimy zorganizować?
Należy przeprowadzić z mieszkańcami kurs w taki sposób, aby przeszli przez 6 modułów kursu
e-learningowego. Każda osoba musi zrealizować 6 modułów. W gestii biblioteki jest decyzja,
w jakim tempie i na ilu spotkaniach może zrealizować go konkretna grupa.
11. Czy jest ograniczenie wiekowe uczestników? Czy grupa 5 osób, jaką należy przeszkolić
musi być zróżnicowana wiekowo?
W projekcie muszą uczestniczyć osoby dorosłe (18+). Nie ma innych ograniczeń wiekowych, przy
czym powinny to być osoby, które prowadzą samodzielnie – lub wespół z innymi osobami –
gospodarstwo domowe.
12. Czy konieczna jest znajomość języka angielskiego?
Nie wymagamy znajomości języka angielskiego, jednak jego znajomość na poziomie pozwalającym
na podstawową komunikację jest dodatkowym atutem.
13. Czy później będzie jakieś sprawozdanie z kursu, które trzeba przesłać?
Tak, przewidujemy sprawozdanie z realizacji projektu w bibliotece, w formie elektronicznej
(ankieta), do przesłania w ciągu ok. 2 tygodni po zakończeniu kursu z mieszkańcami. Poza tym,
bibliotekarze podzielą się swymi uwagami i dobrymi praktykami z przeprowadzenia projektu
podczas międzynarodowych spotkań online z bibliotekami z 4 krajów partnerskich projektu.
14. Do kiedy trzeba przeszkolić osoby?
Kursy edukacji finansowej dla mieszkańców biblioteki muszą zakończyć do 31 maja 2021.
Natomiast uczestnicy, dzięki indywidualnym loginom będą mieli dostęp do kursu także później.
15. Czy biblioteka otrzyma sprzęt lub wynagrodzenie dla prowadzących spotkania
edukacyjne?
Nie, w ramach tego projektu nie możemy zapewnić sprzętu dla biblioteki ani wynagrodzenia dla
prowadzących spotkania edukacyjne kursu edukacji finansowej w bibliotekach.
16. Czy i kiedy otrzymamy materiały drukowane dla uczestników?
Nie przewidujemy produkcji żadnych materiałów drukowanych dla bibliotek ani uczestników kursu
(mieszkańców). Wszystkie materiały (scenariusze, opisy kursu, certyfikaty) będą przekazane
w formie elektronicznej, przy pomocy platformy projektu finlit.eu.

2

