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Увод
Настоящият документ е интелектуален резултат от проекта Erasmus+EDU-FIN:
Разработване на процеси на участие за създаване на програма за обучение по
финансова грамотност, насочена към младежи в риск, проект номер 2014-1ES01-KA204-004748, и представлява първата програма за обучение по
финансова грамотност, която включва гласа на младежи в риск.
Тази програма за обучение по финансова грамотност за младежи в риск от
социално изключване е насочена към неправителствени организации и други
организации, работещи с младежи. Програмата е резултат от процеса на
участие, протичащ на национално ниво, във всяка от участващите институции1,
и включва изисквания и нужди, изразени от младежите по отношение на
финансовата грамотност.
Преди разработването на програмата за обучение и с цел доброто разбиране на
състоянието на обучението по финансова грамотност, консорциумът разработи
Сравнителен доклад, както и Обобщаващ доклад2, които бяха в основата на
дискусията с младежите.

Тези

доклади

предоставиха информация

за

състоянието на обучението по финансова грамотност на европейско ниво, така
че младежите да могат да решат на по-късен етап кои области и теми в
програмата за обучение са по-важни за тях.

Диалогичният подход на обучение беше използван в процеса на участие на
младежите в националните отбори с доста успешни резултати в италианската,
българската и испанската работни групи. Важно е да се има предвид, че в някои
образователни системи този подход може да има нужда от повече културни
промени и време за утвърждаване. Беше трудно да се намери партньор за
процеса на участие в Австрия, тъй като там вече съществуват много и различни
програми и планове за обучение по финансова грамотност, насочени към
младежите в риск. Организацията, която реализира процеса на участие, има за
1

За повече информация вижте методиката EDU-FIN: разработване на процес на участие на
младежи в риск. Налична на www.edufinproject.eu
2
Наличен на www.edufinproject.eu
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цел да даде възможност на младежите да управляват живота си.

Тази

институция беше либерална и по отношение на диалоговия подход.

! Какво е финансова грамотност?
Тъй като не съществуваше общо определение за финансова грамотност или
обучение по финансова грамотност, Европейската комисия реши да изясни
двата термина като принцип в работата си. Комисията дефинира финансовата
грамотност като "способността на потребителите и собствениците

на

малък бизнес да разбират финансовите продукти на дребно с оглед вземане на
информирано решение"3. А обучението по финансова грамотност се определя
като "даващо възможност да се запознаят с финансовите рискове и
възможности и да вземат информирани решения при избора си на финансови
услуги. Това е въпрос, който остава актуален за цял живот".4
В своята Препоръка относно принципите и добрите практики за финансово обучение и
информираност (2005 г.), ОИСР определя обучението по финансова грамотност като
процес, при който финансовите потребители / инвеститори подобряват разбирането
си за финансовите продукти, концепции и рискове и, чрез информация, инструкции и /
или обективен съвет, развиват умения и увереност за по-добро осъзнаване на
финансовите рискове и възможности, за вземане на информиран избор, знаят къде да
потърсят помощ, както и да предприемат други ефективни действия за подобряване
на своето финансово благополучие. (ОИСР, 2005 г.)

5

За Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), която имаше за
цел да оцени образователните системи в световен мащаб чрез тестване на
уменията и знанията на 15-годишните ученици, ОИСР дефинирана финансовата
грамотност като "познаване и разбиране на финансовите понятия и рискове, и
уменията, мотивацията и увереността да прилагат тези знания и разбиране,
за да вземат ефективни решения в редица финансови контексти, за да се
3

DG Market invitation to tender, MARKT/2006/26/H, Annex 1
www.epfsf.org/images/stories/PDF/2008/080326_Briefing_Financial.education.and.financial.capability.080326.p
df
5
www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf
4
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подобри финансовото благосъстояние на хората и на обществото и да им се
даде възможност за участие в икономическия живот"6.
Проектът EDU-FIN използва дефиницията за финансова грамотност на
Организацията

за

икономическо

сътрудничество и развитие като основа, но в
разработването на програмата за обучение са
взети

под

внимание

предоставени
участниците
партньорската

от
в

и

дефинициите,

участниците.
процеса

институция

на

Например
участие

Centro

Studi

на
e

Formazione Villa Montesca (Италия) определиха
финансовата грамотност като: "способността
да разбират и използват основна финансова
информация в ежедневните дейности у дома,
на работа и в общността за постигане на целите и за развиване на
потенциала на индивида". Участниците използваха собствения си опит, за да се
придаде смисъл на понятието и да се даде дефиниция.
Участниците използваха собствения си опит, за да се придаде смисъл на
понятието и да се даде дефиниция. Подобно на тях, участниците в работния
екип на Spanish National се съгласиха, че:
"Изучаването на основна финансова грамотност е много важно, за да не
бъдеш измамен.", те също така се съгласиха, че липсата на достъп до финансови
познания прави младежите уязвими.

6

www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46962580.pdf
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! Процесът на участие
EDU-FIN методика: Насърчаване на процеси на участие на младежи в
разработването на образователни учебни планове, обяснява необходимите
стъпки за развитие на процеса на участие във всяка институция, решила да
включи гласовете на участниците в разработването на своите програми. В
проекта EDU-FIN, с цел осъществяване на процеса на участие, всяка страна
трябваше да сформира национален работен екип от млади хора, с 15 участника
във всеки екип. Общо 75 младежи са пряко ангажирани в разработването на
проекта.
Проектът EDU-FIN е фокусиран върху образователната рамка, ориентирана към
критичното мислене, с цел получаване на действителен принос от страна на
младите хора. В този смисъл процесът на участие се състоя в разработването на
седем двучасови сесии, на които бяха разгледани въпроси, свързани с
финансовата грамотност. Темите на дискусията се отклониха от включените в
сравнителното проучване на EDU-FIN, въпреки че други теми или интереси,
представени от младите хора, оправдаваха нейното значение.
Пет от седемте партньорски институции на проекта EDU-FIN, принадлежащи
към четири различни страни (Испания, Италия, България и Австрия),
разработиха процеси на участие в своите организации, за да включат исканията
и нуждите, изразени от младите хора, по отношение на

финансовата

грамотност. Проектът EDU-FIN стартира с предположението, че точно тези
младежи в риск от социално изключване знаят най-добре какво имат нужда да
научат по отношение на финансите и как искат да го направят. Мненията на
младежите са комбинирани в процесите на участие с познаването на найдобрите образователни практики в областта на финансовата грамотност,
предоставени от международната научна общност. Това гарантира както
високото качество на учебната програма, така и нейното социално въздействие.
Разработването на процеси на участие, в които се вземат предвид гласовете на
младежите в риск от социално изключване, е от решаващо значение за
изграждането на активно гражданско общество. Програмата за обучение, която
е резултат от тези процеси на участие, насърчава младите хора да придобиват
7
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финансови компетенции. Върху тези компетенции трябва да се работи по време
на курса на обучение. По-конкретно учебната програма е насочена към
ключовите компетенции и финансовите компетенции, от които младите хора в
риск се нуждаят, за да бъдат конкурентоспособни в днешното общество. По
същия начин, участието на младите хора в курса на обучение, залегнал в
учебната програма, може да ги включи във възможности за непрекъснато
обучение и да им позволи да се възползват от европейските възможности за
мобилност, като например тези, насърчавани от инициативата «Младежта в
движение». Това може също така да бъде стъпка към тяхната пригодност за
трудова

заетост,

тъй

като

им

предлага

знания

и

възможности

за

предприемачество.
Според думите на участниците от националния екип на Испания: «Сесиите
бяха динамични и ние можехме да се
включим, тъй като групата се
притесняваше не само за нашите
проблеми, но и за нещата, които
вече

знаехме.

Успяхме

да

се

запознаем с и да разберем по-добре
икономиката и финансите».

Фиг. 2: Обучаващи се от втората испанска група EDUFIN. сесия 1

! Ролята на обучителя - фасилитатор
Въпреки че по традиция педагогът е висшестоящ по отношение на своите
възрастни студенти: той / тя имаше знанията и университетска степен, докато
обучаващите се бяха представени като възрастни, на които липсват познания и
които не могат да осигурят ценен принос за занятията. Това беше особено вярно
за възрастните, принадлежащи към маргинализирани групи, с ограничено
основно образование или без образование и / или в ситуация на риск от
социално изключване. Този факт можеше да лиши класа от безценни
наблюдения

и

действителност,

аргументи.
всички

Напротив,
човешки

изследванията

същества

показаха,

притежават

че

в

културна
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интелигентност, която им позволява да осъзнаят своето социално положение и
да работят върху него. Тази културна интелигентност идва от опита им и
ежедневните им взаимодействия (Флеча, 2000 г.). Например младеж, отпаднал
от гимназията, може в действителност да има по-добро разбиране за това как
финансите засягат неговия / нейния квартал на базата на ежедневния си
житейски опит. Чрез включването на гласовете на всички участници класът се
обогатява с уникалната гледна точка на всеки един от тях.
За справка, проектът на Euro-Apha7, разработен с участници в обучението за
възрастни, създаде манифест за ролята на участника в обучението за възрастни.
Принципите, които са здравият разум в съвременното обучение за възрастни
(информационни стратегии, подходи на участие, принципи на включване) също
така включват изискването им към обучаващия да има специална подготовка в
тази област; те също така установиха, че искат сами да решат какво, как и защо
искат да научат, което защитава правото на възрастните обучаващи се да имат
думата при изготвянето на политиките и програмите.
За разлика от традиционното подреждане на занятията, настоящата програма за
обучение е проектирана в рамките на "диалогичното обучение" (Флеча, 2000 г.).
Диалогичното обучение е свързано с придобиване на знания и умения чрез
диалог и взаимодействие. То се осъществява чрез егалитарен диалог, при който
всички участници (както обучаващи се, така и обучаващ) представят аргументи
в подкрепа на своите гледни точки. Вместо да се взема предвид лицето, което
представя дадено твърдение, както е при традиционния модел на обучение,
диалогичното обучение е налице, когато аргументите се преценяват според
тяхната валидност. В диалога нищо не може да се приема като окончателно
заключение и твърденията винаги са предмет на бъдещ анализ.

7 http://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/eur-alpha-manifesto
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Фиг. 3: Обучаващи се от България споделят идеи.

Ролята на обучаващия в диалогична среда на обучение е да действа като
модератор и да ръководи процеса на последователно участие на всички
участници. По този начин обучаващият също става участник в групата и нито
налага неговото / нейното мнение, нито отхвърля тези на другите участници.
Напротив, обучаващият трябва да насърчава размисъл и дискусия въз основа на
аргументите. Чрез тази дейност на участие обучаващият и обучаващите се
достигат консенсус за дефиниции и обяснения и придобиват инструментални
умения по финансова грамотност по начин, който е значим за тях и увеличава
личната ефикасност и самоконтрол по отношение потребителското поведение и
манипулирането на потребителите (реклама, печелене на пари, и т.н.).
В конкретния случай на финансова грамотност на младежи в риск, обучаващият
може да установи, че обучаващите се имат проблеми в механично отношение.
Те могат да имат проблеми с основните математически умения.
По време на австрийския процес на участие беше използван уред за тестване на
математическите

умения,

curve.de/content/pdf/DIE_stimmts_kaertchen.pdf.8

Stimmt's

Karten,

http://die-

Беше установено, че не може да се

приема за даденост, че младите хора притежават всички основни математически
умения. Тези умения трябва да бъдат придобити по време на курса на обучение
и в същото време участниците трябва да развият самоанализ и допълнителни
финансови знания.

8 http://www.eaea.org/en/projects/eaea-coordinated-projects/oed.html
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! Процесът на разработване на програма за обучение по
финансова грамотност на младежи в риск от социално
изключване
Първата стъпка в процеса на разработване на програмата за обучение по
финансова грамотност EDU-FIN е да се изготвят Национални доклади9 за
състоянието на финансовото обучение в страните, формиращи консорциума. В
тези доклади бяха посочени най-добрите практики и теми на програмата за
обучение за всяка страна. Ние също така взехме под внимание доклада Financial
for all Report (ЕС, 2013 г.), който предлага следната рамка на програма за
обучение по финансова грамотност:

9

Националните доклади и Сравнителният доклад са налични на www.edufinproject.eu
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Анализът на темите в проектите, посочени в докладите на партньорите, беше
обобщен в една нова рамка на области на програмата за обучение10. Както е
показано в таблицата по-долу, във втората колона тези области на програмата за
обучение са разбити на теми, които се появяват в докладите.

Области на
програмата за
обучение

Теми

Боравене с пари

Използване на монети и банкноти.
Използване на банкомати.
Използване на дебитни и кредитни карти.
Ежедневно разпределяне на бюджета на
домакинството.
Ясно разбиране и плащане на сметките.

Права на потребителя

Разбиране правата на потребителя.
Договори за продажба.
Безопасност на продуктите.
Сравняване на цени.

Работа и
благосъстояние

Заплати.
Удръжки.
Фишове за заплата.
Социални права (помощи).
Пенсии.

Банкиране

Банкова система.
Етично банкиране.
Разплащателни сметки.

10

За повече информация вижте Сравнителния доклад
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Спестовни сметки.
Системи за разплащане.
Застраховане.
Вземане на заем

Кредит и дебит.
Овърдрафт.
Заеми и източници на заеми (включително заеми
за обучение).
Ипотеки.

Поведение и нагласи

Личен избор (нужди срещу желания).
Етика по отношение на парите.
Набиране на средства.
Устойчиво потребление.

Бизнес и
предприемачество

Парите в бизнеса и предприемачеството.
Бизнес транзакции.
Счетоводство.
Пари и законодателство.

По някои от посочените теми може да се работи в повече от една област на
програмата за обучение, като напр. кредити и кредитни карти. Също така,
съдържанието на тази таблица представя общите теми и беше използвано в
помощ на младите хора да определят своите собствени интереси. Важно е да се
отбележи, че не всяка тема е застъпена във всяка докладвана програма.
От тези дефиниции и анализ в националните доклади се оформи предложението
на сравнителния доклад да бъде отправна точка за обсъждане в групите за
участие. В същото време бяха представени най-добрите практики, събрани при
националните проучвания.
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Програмата за обучение EDU-FIN
Програмата за обучение EDU-FIN беше създадена при съпоставяне на найдобрите практики, признати в партньорската страна и на европейско равнище, с
възгледите и интересите на младежите в групите за участие.
Предложението на тази програма за обучение е да се включат гласовете на
участниците

като

ключови

въпроси,

зададени по време на процеса на участие.
Тези въпроси имат за цел да бъдат
отправна точка в дискусията с младите
хора

и

ръководство

за

обучаващите,

работещи с тези групи.
Във всяка тема комбинираме въпросите, които младите хора имаха по
отнощение на предложеното съдържание на програмата, техните проблеми,
както и сценарии за ситуации, в които те могат да бъдат включени.
Такива ситуации от ежедневния живот са вземане на пари назаем (те знаят
какво означава да вземат пари назаем, че има и други форми на финансиране,
ако не искате да използвате банка, къде да слагам парите си и т.н.) в същото
време ние предвиждаме какво би могъл да попита обучаващият при
подготовката на всяка от темите за преподаване.
Програмата EDU-FIN е ръководство; това е рамката, която включва въпросите,
зададени от младежите. При планирането на курс с помощта на тази програма за
обучение процесът трябва да включва време за младите хора да изразят своите
въпроси и съмнения.
Въз основа на анализа на програмите и очакванията на младите хора, участвали
в проекта, с цел насърчаване на финансовите знания, поведение и нагласи,
програмите за финансова грамотност следва да включват:
-

Набор от подходи, които използват реч, общуване, обсъждане и дебат за
максимизиране участието на възрастните в процеса на обучение. Както е
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обяснено в Методиката EDU-FIN, процесът на участие е разработен с
помощта на диалогичния подход.
-

Съдействие на обучаващите се възрастни в процеса на прилагане на
знания, разработване на набор от умения, както и осигуряване на редица
образователни инструменти: образователни дебати, ролеви игри и
симулации, дискусии и индивидуални презентации.

-

Промяна в преподаването и обучението: преминаване от дейности,
фокусирани

върху

обучаващия,

към

такива,

фокусирани

върху

обучаващите се. Това повищава качеството и честотата на участие сред
обучаващите се и насърчава сътрудничеството. Този подход отразява
исканията на "реалния свят", където индивидите най-често трябва да
работят един с друг, за да постигат своите общи цели.
-

Прилагане на пряко наблюдение и анализ, които да помогнат на
обучаващите се да придобият знания и разбиране за концепциите за
личните финанси и различните термини, свързани с темата: важно е
също така е да се създаде среда за обучение, в която възрастните да
могат да бъдат "изпълнители", фокусирайки се върху правенето на
връзки между финансовите понятия и техните практически приложения.

-

Използване на активни методики за обучение като например финансови
игри. Игрите могат да включват обучаващи се, работещи самостоятелно
или в екип. Те могат да улеснят запознаването с нови термини и понятия,
както да насърчат критичното и комплексно мислене, претеглянето на
доказателствата, определянето на целите и търсенето на решения.

Образователният подход може също да отразява принципите, изложени по-горе:
•

Модулите и материалите могат да бъдат разделени на части.

•

Програмата за обучение трябва да бъде модулна, за да позволи на
обучаващите се да избират какво и колко желаят да научат на даден етап.

•

Информацията и дейностите могат да бъдат фокусирани върху
практическите знания и умения, които ще помогнат на обучаващите се в
разрешаването на ежедневни финансови въпроси.
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•

Понятията могат да бъдат илюстрирани с примери и казуси от
собствения им опит, за да могат обучаващите се да разберат по-добре
идеите и понятията.

•

Предоставяне на информация и дейности по начин, който дава
възможност на обучаващите се да разглеждат, прилагат, обсъждат и
разсъждават върху темите и да практукуват нови финансови умения.

•

Представяне на информация и преподавателски умения по разнообразни
писмени, визуални и интерактивни начини за ангажиране на
обучаващите се и приспособяване на различни стилове на обучение.

•

Осигуряване на допълнителни ресурси, където възрастните обучаващи се
могат да намерят допълнителна информация и допълнителни
инструменти за подобряване на финансовите си знания.
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Следващата таблица представя областите и темите на програмата за обучение по финансова грамотност на младежи в риск от
социално изключване EDU-FIN

Област на
програмата

Боравене с пари

Теми и ключови въпроси на младежите

• Личен бюджет:
Колко пари са ви необходими за преживяване?

“За мен и моето
семейство е много
важно да знаем как да
спестяваме пари и да
организираме семейния
си бюджет.”

Как да живея най-добре с парите, с които разполагам?
Искам да бъда независим. Как да го направя?
Как се плаща за жилище? (Плащания, квитанции, наем,
ипотека)

Дефиниции 11

ATM
Банкомат
–
компютъризирана
машина, която позволява на
клиентите на банките да получават
информация за своите банкови
сметки, да теглят пари или
периодично
да
презареждат
телефона си на публично място, без
да ангажират друго лице.
Кредитна карта

11

Тези дефиниции са предоставени от “Просто английско ръководство по финансови термини”, разработено от партньорство на NALA/EBS и налично на:
https://www.nala.ie/resources/plain-english-guide-financial-terms
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• Ежедневно разпределяне на бюджета на домакинството:
Как да вземаме информирани решения?

• Разбиране и плащане на сметките:
Искам да знам какво плащам с парите си.
Какво и защо плащаме?
Какво ни се начислява във фактурите? (ДДС, данъци ...)
Права на
потребителя

• Разбиране на правата на потребителите:
Можем ли да се доверим на системата?

“Сега вече имам
представа как да
сравнявам цените и
това може да се окаже
много полезно.”

Какви права имам като потребител?
За какво ми служи това?
•

Договори за продажба:
Как мога да знам какво подписвам в действителност?

Пластмасова карта, която позволява
на човек да купи нещо "на кредит" и
да плати за него по-късно.
Дебитна карта
Пластмасова карта, която може да
се използва вместо пари в брой за
плащане на стоки и услуги или за
теглене на пари от банкомат.
Бюджет
План за изразходване на средства в
определен период от време на
базата на това с колко пари
разполагаме.
Удръжки за пенсия
Сума, която работодателят взема
направо от заплатата на работника и
използва за вноски в пенсионен
фонд, която е посочена във фиша на
служителя.
Обезщетения при пенсиониране
Плащания и еднократни суми,
които получаваме от частната си
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• Сравняване на цени:
Добър начин ли е за спестяване на пари?
Добър начин ли е това за спестяване?
С какви инструменти разполагаме?
Работа и
благосъстояние
“Искам да знам какви
данъци плащам, когато
имам работа, както и
обезщетенията, които
мога да получавам.”

• Заплати:
Защо не получавам това, което ми предлагат?
Какви видове договори съществуват?
Какво подписахме?
• Удръжки:
Какви са те и къде отиват парите?
• Фишове за заплата:
Защо са ми необходими?
Трябва ли да ги изискваме?

пенсия.
Current account
A bank or building society account
Разплащателна сметка
Банкова сметка или сметка за
жилищно
кредитиране,
която
позволява сигурно съхранение на
парите на титуляра, който все пак
може да издава чекове и да използва
карта за теглене на пари от
банкомат.
Застраховка
Договор между дадено лице и
дружество за закупуване на план,
който осигурява покритие срещу
загуба или щети, например за кола,
дом или здраве.
Кредит
Пари, които банка, строителна
фирма или дружество, издаващо
кредитни карти, са предоставили на
дадено лице за закупуване на стоки
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Важни ли са те?
За какво служат?
• Социални права (обезщетения):
Получавам ли обезщетения?
Мога ли да получавам обезщетения?
Ако вече получавам обезщетения, до кога мога да ги
получавам?
• Пенсии:
Ако все пак не работя, какво ще правя, когато остарея?
или Вече получавам пенсия, колко дълго ще ми я дават?
Колко години трябва да работя?
Мога да искам пенсия, едва когато остарея?
Само пенсии за навършена възраст ли има?
• Банкова система:
Банкиране

или услуги.
Дълг
Пари, дължими на друго лице или
дружество.
Овърдрафт
Овърдрафт
Услуга, предоставяна от банка или
строителна фирма, даваща достъп
на лицата до повече пари от тези, с
които разполагат по сметката си,
срещу такса.
Заем
Предоставяне на парична сума на
лице, което има задължението да я
върне съгласно условията и при
договорената лихва. Обикновено
връщането се прави на вноски,
състоящи се от главница (заетите
пари) и лихви.
Ипотека
Заем за закупуване на имот; ако не
се изплати, кредитиращата агенция
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“Не разполагам с
много пари и за мен е
много важно да знам
как да ги съхранявам.”

Как работят банките?

може да изземе собствеността.

Как функционира банковата система?

Фонд

Банков речник

Средства, заделени за определена
цел.

• Етично банкиране:
Какво е Етична банка?
Каква е разликата с обикновената банка?
Наистина ли е по-добра?
• Разплащателни или спестовни сметки:

Транзакция
Всяко плащане по или от сметката
на лице или дружество.
Баланс
Запис на разходите и приходите,
предоставен от банка, пощенска
служба или строителна фирма.

От каква сметка се нуждая?
Мога ли да разполагам с парите си?
Какви различия съществуват?
Предимства и недостатъци на всяка една.
• Използване на банкомати:
Всеки ли трябва да знае как да използва банкомат?
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Проблеми със сигурността? Какви предпазни мерки
трябва да се вземат при използване на банкомат?
Какъв вид сметки имам?
• Използване на дебитни и кредитни карти:
Защо не мога просто да използвам парите си?
От каква карта имам нужда, какво мога да използвам?
Какви са разликите между кредит и дебит?
• Системи за разплащане:
Какви видове методи за плащане съществуват?
• Застраховане:
Какви видове застраховане съществуват във финансовия
свят?
• Банкови операции – карти и банкомати:
Как се прави това стъпка по стъпка?

22

Програма за обучение по финансова грамотност на младежи в риск от социално изключване

• Кредит и дебит
Вземане назаем
“Ако знаех повече за
финансовата
грамотност, може би
щях да избегна някои
грешки.”

• Овърдрафти
Какво представлява овърдрафтът?
Какво ще стане, ако не го върнем?
• Заеми и източници на заеми (включително заеми за
обучение)
Какво е заем?
Има ли лихви?
Кога е безопасно да поискаме такъв?
• Ипотеки
До какво води ипотеката?
Какви са предимствата и недостатъците?
• Личен избор (нужди срещу желания)

Поведение и

Да избера правилно между това, от което се нуждая и
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нагласи

“Искам да се справям
добре с парите си.”

това, което искам, може да бъде много трудно. Как да
взема правилното решение?

• Етика по отношение на парите
Вечното купуване на евтини неща означава ли, че някой
получава ниска заплата?
• Набиране на средства
За какво мога да използвам това?

• Устойчиво потребление
Това е нещо доста ново, как мога да го постигна?
Как работи това и каква е моята полза от него?

• Сигурност в Интернет и предотвратяване на измами
Кои са предпазните мерки, от които се нуждаем, за да не
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бъдем въвлечени в измама?
Как да разпозная измамата в Интернет?

• Парите в бизнеса и предприемачеството
Бизнес и
предприемачество
“През този кризисен
период смятам, че е
много важно да знам
как да боравя с парите
си и как да ги
инвестирам.”

Можем ли да получим достъп до пари за идеите си?
За нас ли е бизнесът?
• Бизнес транзакции
Едно и също ли е за лица и дружества?
Как да получаваме информация, за да вземаме добри
решения?
• Счетоводство
Важно ли е то?
Как можем да го прилагаме в ежедневния си живот?
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• Пари и законодателство
Как да вземам добри решения?
Какво се случва с дребните неща, които правим и които са
незаконни, например когато не плащаме за билет за
метрото/ автобуса?
Можем ли да имаме проблеми?
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Гъвкавост на програмата за обучение

Важно е да се спомене, че програмата за обучение се изготя в процесите на участие на всяка организация, решила да провежда курсове
по финансова грамотност. Процесът на представяне на участниците на избрани теми в програмата за обучение (и програмите,
предложени като най-добри практики) може да бъде съгласуван с това, което се явява като най-необходимо за научаване.
Информацията, предоставена от експерта, трябва да е такава, че младите хора да вземат информирани решения, а не да се взема
решение вместо тях.
Важно е също така да се отбележи, че интернет страницата на проекта EDUFIN има раздел, в който асоциациите и самите млади хора
могат да включват коментари както по процеса на участие, така и по програмата за обучение, за да обменят мнения и обогатяват
програмата за обучение EDU-FIN в диалогичен аспект.
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Процес на участие и най-добри практики
След разработването на процеса на участие с четири различни групи младежи беше възможно определяне на областите на програмата
за обучение, гласувани като по-интересни и необходими за участниците. За да им предоставят солидна основа за обсъждане на темите,
обучаващите запознаха младежите с най-добрите практики, използвани за представяне на различните области на програмата за
обучение. Тези примери са само за обучаващите с цел разглеждане като примерен материал, има и други програми, посочени в
Националните доклади и Сравнителния доклад на EDU-FIN.

Област на програмата за
обучение

Боравене с пари

•

Най-добри
практики,
използвани за
представяне
на областите
на
програмата за
обучение

hrerschein — Лиценз
за финансово
управление:
превантивна програма

Описание

€ FDL hrerschein (€uro Finance Driving Licence) е конкретна форма на
сертифицирано финансово обучение, отговарящо на изискванията на Европейската
комисия по финансово обучение в страните-членки.
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(Австрия)
•

Skint! (Великобритания)

В процеса на обучение се използва концепцията "комбинирано обучение", в
която личното представяне е "комбинирано" с интерактивни и
мултимедийни финансови инструменти от Интернет. €FDL сертификатът ще
бъде издаван след полагане на контролиран онлайн изпит и потвърждаване
на придобитите финансови знания.
За справка: https://www.finanzbildung.eu/finanzfuehrerschein1.html
- Skint! е графичен роман, насочен към развитието на финансова грамотност

у младите хора на възраст до 25-26 г. Романът, който е подкрепен от
цялостна програма за обучение, използва комикс стил за разказване на
истории, разкриващи реални финансови ситуации. На читателите се
предлагат различни завършеци, които ги ангажират във вземането на
финансови решения и им помагат да развият своите грамотност, умения за
смятане и финансови умения. В независима оценка образователният ресурс е
оценен като най-добра практика.
За справка: https://www.groundwork.org.uk/Sites/skint/news/skint-now-available
Права на потребителя

•

“ECONOMIASCUOLA” на
PattiChiari Consortium
(Италия)

•

Лиценз за финансово
управление (Австрия)

•

Разработване на онлайн

•

Организацията подпомага финансовото и
икономическо обучение на гражданите чрез създаване на оригинални
предмети и иновативни методи (образователни лаборатории,
театрални представления, мултимедия, видео, игри и т.н.) и
организиране на събития. Така например, седмицата за финансово
обучение позволява посещаването на работна среща, на която, с
помощта на прост език и неформален подход, се предлагат полезни
съвети и информация за планиране и организиране на разходите,
разбиране на важността да се спестява и задълбочаване на знанията

“ECONOMIASCUOLA”:
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инструменти за
обучение на
потребителите за
възрастни – Dolceta (UE)

за различните съществуващи методи при плащане за нещо.
За справка:
http://www.feduf.it/chi-siamo/cosa-facciamo

•

Лиценз за финансово управление (Австрия): използва
интерактивен инструмент с цел насърчаване финансовото и
икономическо обучение в различни области (включително правата на
потребителите).
Интерактивна програма:
https://www.finanzbildung.eu/finanztools.html?chart=15

•

Разработване на онлайн инструменти за обучение на потребителите за
възрастни – Dolceta (UE): Целевите групи на проекта Dolceta са предимно
учители, професори, преподаватели и обучители на възрастни в
образователни институции, държавни органи с отговорности към
потребителите, асоциации на потребителите и т.н., и на второ място,
отделните потребители. Целите на проекта се състоят в насърчаване и
подобряване на знанията за правата на европейските потребители на базата
на онлайн обучение. Използвани са интерактивни уеб-базирани
инструменти и библиотека от различни ресурси за разработване на онлайн
материали и превръщане на обучението в едно интересно и полезно
занимание.

•

Класна стая на потребителя: http://www.consumerclassroom.eu/
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Работа и благосъстояние

•

“Educazione finanziaria:
Conoscere per decidere”
ИЗГРАЖДАНЕ НА
ФИНАНСОВА
ДЕЕСПОСОБНОСТ
(Италия)

Това е пилотен проект за обучение по икономически и финансови въпроси,
организиран от Министерството на образованието и Банката на Италия. Той
е насочен към хора, заинтересовани в развиване на познанията си в
икономическата и финансова области:
Какво е банка?
Проектозакон за банките
Гаранционни схеми за клиентите на банките в Италия
Прозрачност на условията по договорите
Ипотекарна банка
По този начин младите хора могат да развият своите основни познавателни
инструменти и всички спестители и потребители на банкови услуги могат да
подобрят своята финансова култура
Финансовото обучение, разпространението и обновяването на информацията
улеснява ориентирането в иновативните продукти и постигането на поголяма информираност за рисковете и възможностите на пазара.
За справка: http://www.itcbianchini.it/oldsite/progetti-2/educazione-finanziariaconoscere-per-capire/

Банкиране

•

Finanzas para todos
(Финанси за всички) и
Gepeese - Испания

•

Finanzas para todos (Finances for all) and Gepeese – Испания:
проектът е разработен от BBVA Banc и неговите цели са насърчаване
на уменията и ценностите, свързани с използването на пари, както и
усилия, солидарност и спестявания, наред с останалите, чрез
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•

провеждане на работни срещи, насърчаващи размисъла и диалога в
класната стая. Негови целеви групи са ученици от 1-ва до 3-та степен
на средните училища. Основните теми на проекта са:

Skint! —
Великобритания

1. Отношения с банките
Кредитните институции са най-разпространената врата за достъп до
финансовия свят. Много от нашите икономически сделки се извършват в
банка или каса. Изучават се правата и задълженията на лицата в
отношенията им с финансовите посредници.
2.

Кредитни карти и дебитни карти

Картите са начин за достъп до парите ви. Вземете мерки и действайте бързо
в случай на загуба или кражба.
3.

Защита на личните данни

Не трябва да разкривате на дружества или физически лица ваша лична
информация, която не представлява доверителни данни за същите.
Неправомерното използване на лични данни е източник на много измами.
4.

Защита срещу финансова измама

Съществуват всякакви видове измами от страна на неоторизирани лица,
предлагащи инвестиционни услуги с невероятни печалби, или дори такива,
които просто представят фалщиви сметки за плащане.
За справка: http://www.finanzasparatodos.es/
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Вземане на пари назаем

•

•

"Кажете „не” на дълга,
кажете „да” на
парите”— България
hrerschein — Лиценз
за финансово
управление (Австрия):
превантивна програм
(Австрия)

•

Skint!

•

"Кажете „не” на дълга, кажете „да” на парите” — България

Програмата дава възможност на всеки, който иска да подобри своите
финансови знания, да присъства на безплатни еднодневни семинари. Тя е
разработена от фондация Инициатива за финансова грамотност и обхваща
следните теми: личен бюджет, кредит и управление на кредитната
задлъжнялост, инвестиции, спестявания и застраховане. Програмата е
информативна и забавна в същото време - предвижда игри, тестове и филми.
За справка:
http://www.financialiteracy.eu/?page=services&path=0.1.3.44&lang=EN

Поведение и нагласи

•

•

•

GUADAGNIAMO IL
FUTURO" Спечелете
бъдещето си (Италия)
“SCUOLA POPOLARE DI
ECONOMIA” - “Народна
школа по икономика”
(Италия)
Разработване на онлайн
инструменти за
обучение на
потребителите за
възрастни – Dolceta

GUADAGNIAMO IL FUTURO" Спечелете бъдещето си (Италия): инициатива на

финансово обучение, фокусирано върху две цели: подпомагане развитието на
критични финансови умения и осигуряване за обучаващите на ресурси и
подготовка за преподаване на тези умения. Методика на обучението:
-

Лекции в класна стая с експерт (популяризиране сред по-младите
поколения на отговорната употреба на парите по отношение на
устойчивостта, повишаване на знанията и информираността за
продуктите и основните банкови услуги)

-

Симулативни игри
Мултимедиен пакет, озаглавен "Отвори съзнанието си", симулатор на
управлението на парите, който тества младежи и възрастни чрез
симулативна игра.
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За справка:
https://edufin2014.files.wordpress.com/2015/12/151207_01_a3_nationalreport_csfvm1.pdf
•

“SCUOLA POPOLARE DI ECONOMIA” - “Народна школа по икономика”
(Италия)

Проектът е полезен за ориентиране в лабиринтите на икономиката и
за разбиране на това как светът на финансите е свързан с проблемите
на законността и корупцията, за разбиране на възможните
алтернативи.
Основава се на лаборатории за финансово обучение, които включват:
1. водене на сметки и семеен бюджет при четене на финансови
извлечения,
2. Бюджетна схема: брошура за вписване на счетоводните приходи и
постоянните разходи, както и допълнителните променливи и как да
изготвяме месечен и годишен бюджет
3. отношения с банки, ипотеки, заеми и кредитни карти
При последната среща: изготвяне на бизнес план за стартиране на
малък бизнес

За справка: http://edc-online.org/it/261-italiano/formazione/scuole-edcitalia/9597-a-firenze-la-scuola-popolare-di-economia.html
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Бизнес и
предприемачество

•

"Economiascuola" - на
PattiChiari Consortium
(Италия)

•

"Economiascuola" - на PattiChiari Consortium (Италия): предлага

различни програми за тийнейджъри и възрастни с цел насърчаване
на финансовите и банковите знания (“L’impronta economica”,
Седмица на финансовото обучение и др.).

За справка: www.economiascuola.it
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Фиг. Обучаващи се от първата група по време на сесия 1. Бюджет
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