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NUK je na
začetku projekta
pripravil obsežno
raziskavo v
Sloveniji in
sodelujočih
državah o
stanju finančne
pismenosti,
nacionalnih
in evropskih
strateških
dokumentih
ter vrstah
izobraževanj, ki
jih posamezne
države izvajajo.

Lado Planko je v reviji Knjižničarske novice; letnik 30; 5, 2020, str. 29,
s prispevkom Knjižnice v pokoronskem času opozoril na problematiko
izobraževanja za področje financ. Izpostavil je tudi vlogo splošnih knjižnic na
tem področju, kot pozitiven primer je navedel beograjske knjižnice. Z veseljem
mu odgovarjamo, da v NUK-u s partnerji iz držav Srednje in Vzhodne Evrope
pripravljamo projekt Finlit s sofinanciranjem iz programa Erasmus+ za izvajanje
finančnega izobraževanja v splošnih knjižnicah za odrasle, starejše od 50 let.
Večina tem bo uporabna tudi za izobraževanje ostalih uporabnikov splošnih
knjižnic.

P

ri prenosu vsebin s področja
�nanc v slovensko okolje so nam
pomagali različni strokovnjaki:
iz Zveze potrošnikov Slovenije, iz
zavarovalništva ter za področje dela
oziroma zaslužka v pokoju Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve.
Pri pripravi modulov za poučevanje
odraslih pa posamezni strokovnjaki
iz Andragoškega centra Slovenije,
s Pedagoške in Filozofske fakultete
ter Zavoda za šolstvo Republike
Slovenije.
NUK je na začetku projekta pripravil
obsežno raziskavo v Sloveniji in
sodelujočih državah o stanju �nančne
pismenosti, nacionalnih in evropskih
strateških dokumentih ter vrstah
izobraževanj, ki jih posamezne države
izvajajo. Globalna raziskava kaže,
da se stopnje �nančne pismenosti
močno razlikujejo v različnih državah

Evropske unije. V povprečju je 52 odstotkov
odraslih �nančno pismenih, razumevanje
�nančnih konceptov pa je največje v Severni
Evropi. Stopnje �nančne pismenosti so precej
nižje v Srednji in Južni Evropi. Nekaj raziskav je
bilo izvedenih tudi v Sloveniji. Sistematičnega
izobraževanja v Sloveniji ni za nobeno ciljno
populacijo ali starostno skupino. Za področje
izobraževanja potekajo nekateri tečaji. Tudi
nekatera zasebna podjetja izvajajo tečaje za
navedeno področje. A žal sistematičnega
�nančnega opismenjevanja v Sloveniji nimamo.
Raven �nančne pismenosti odraslih želimo
zvišati z novim pristopom preko številnih
možnosti, ki jih ponujajo splošne knjižnice kot
neformalni izobraževalci in kot ustanove za
vseživljenjsko izobraževanje.
Skupino knjižničarjev iz splošnih knjižnic
bomo opolnomočili za izobraževanje/
poučevanje odraslih ter jih opremili z
osnovami �nančne pismenosti. Razvijamo
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spletno platformo za knjižničarje
izobraževalce odraslih z moduli na
osnovni in napredni ravni. Na podlagi
obsežnega potenciala mreže splošnih
knjižnic bi imelo uspešno izvajanje
projekta dolgotrajen vpliv v ciljnih
državah in tudi na regionalni oziroma
evropski ravni.
Glavni rezultati projekta bodo:
 inovativna spletna platforma za
poučevanje odraslih v petih evropskih
jezikih;
 izobraževalni program o
�nančni pismenosti za knjižničarje
izobraževalce odraslih;
 izobraževalni program za odrasle
uporabnike s področja �nančne
pismenosti;
 v vsaki od držav usposobljeni
knjižničarji za delo na platformi;
 večja ozaveščenost splošnih knjižnic,
�nančnih institucij, bank, organizacij
in združenj za odrasle, nevladnih
organizacij in drugih izobraževalnih
ustanov o koristih in prednostih
poučevanja, ki temelji na informacijski
in komunikacijski tehnologiji.
Teme modulov na osnovni ravni:
 �nančno načrtovanje in osebni

proračun, �nančni sistem, krediti
in posojila, zavarovanja, varstvo
potrošnikov in njihove pravice,
narodna banka.
Teme modulov na napredni ravni:
spletno bančništvo, spletno
nakupovanje, varnost �nanc na spletu,
varčevanje in naložbe, dedovanje,
zaslužek v pokoju.
Vsak od modulov bo predstavljen kot
predstavitev na spletni strani projekta.
Sestavni del bodo interaktivni
elementi, vaje in preizkusi v različnih
formatih za raziskovanje in samostojno
učenje. Za knjižničarje izobraževalce
pa bodo kot pomoč pripravljeni tudi
scenariji izvedbe. Izobraževanje se
bo izvajalo v kombinirani obliki – po
spletu in v živo v učilnici.
Ko bodo moduli v vseh državah
partnericah prevedeni in preneseni
v lokalno okolje, vneseni v učno
okolje MOODLE, tem prilagojeni
scenariji izvedbe in izvedeno pilotno
izobraževanje, se bo predvidoma
oktobra 2021 začelo izobraževanje
knjižničarjev izobraževalcev iz
zainteresiranih splošnih knjižnic.

Sistematičnega
izobraževanja v
Sloveniji ni za nobeno
ciljno populacijo
ali starostno
skupino. Za področje
izobraževanja
potekajo nekateri
tečaji. Tudi nekatera
zasebna podjetja
izvajajo tečaje za
navedeno področje.
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