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„Нашите пари“ – програма за финансова грамотност 

 

 В началото на м. октомври 2018 година в Професионална гимназия 

по туризъм „Алеко Константинов“ - Банкя стартира програмата за 

финансова грамотност „Нашите пари“. В учебната година, в която нашето 

училище чества своя половинвековен юбилей, за нас е чест да посветим 

това участие на забележителния празник. 

Програмата за финансова грамотност „Нашите пари“ е част от 

глобална програма „Умение за управление на личните финанси“ на 

картовия оператор Visa, в партньорство с обучителната организация 

Академия НИКЕ. 

 Академия НИКЕ е сертифицирана от Министерството на 

образованието и науката да провежда обучение на учители,  които след 

това да развиват финансова грамотност у учениците си по програмата. В 4-

дневно специално обучение се включиха над 70 учители от  училища в 

цялата страна, между които и учител от ПГ по туризъм – Банкя по 

препоръка на ръководството на училището. Участниците в обучението 

имаха възможност да навлязат в детайли в програмата, да задават 

въпроси, да отиграват учебни часове и да се запознаят със стимулиращи 

интереса на учениците методи, които да прилагат в клас.  

Целта на програмата е повишаване на финансовите знания и умения 

на младите хора, повишаване на отговорността им и вземането в бъдеще 

на информирани финансови решения.  

През 2018/2019 учебна година 27 десетокласници от Х а и Х в клас се 

впуснаха в приключението „Нашите пари“ и имаха възможност да повишат  

своята финансова грамотност. Часовете по финансово образование води 



дългогодишен учител по икономически дисциплини в ПГ по туризъм – г-жа  

Светла Илиева, която премина професионалното обучение на Академия 

„НИКЕ“ и получи сертификат и кредити за обучение по програмата.  

В часовете по финансова грамотност  акцент беше поставен  върху 

доброто планиране на личните приходи и разходи, както и възможността 

за спестявания и инвестиране. Най-важното за  учениците беше да 

разберат ползата от финансовите знания и практическото им  приложение 

в ежедневието.  

Прилагане на възможностите на новите технологии, на интерактивни 

методи, решаване на казуси и достигане до практически решения, „учене 

чрез правене“ – това се случи по време на обучението. В общо 17 урока  в 

34 учебни часа  за целия курс учениците научиха  финансови термини, 

въпроси за управлението на личните финанси и изготвянето на семеен 

бюджет, теми за различните видове кредити.  Имаха достъп до 

електронната образователна платформа ucha.se, на която е разкрита 

рубриката „Пари и бизнес“.  Всеки урок има видео вариант. Видео уроците 

обхващат темите, включени в учебника. Учебникът и учебната тетрадка за 

обучителния курс са специално разработени с подкрепата на Visa и 

българските банки и покриват важни финансови теми като икономика, 

лични финанси, бюджетиране, спестовни сметки, заеми, инвестиции.  

Учебните материали са отпечатани от издателство „Просвета“ и имат  

практическа насоченост. Разработени са в съответствие с високи стандарти 

за учебно съдържание.  

Обучението стартира с  тест за входящо ниво в началото  и  приключи 

с изходящо ниво в края на курса на обучение.  

Десетокласниците, които се включиха с ентусиазъм в обучението, 

откриха за себе си безспорни позитиви, оцениха възможността да повишат 

финансовата си грамотност и да получат знания и умения, които ще им 

помогнат да вземат разумни решения за своите финанси в бъдеще, да 

управляват разумно разходите си и да използват различни финансови 

продукти. 

Финансовите познания дават възможност за по-добро управление на 

личните финанси и повишаване качеството на живот, а оттам – до 

устойчиво развитие и стабилна икономика. 



С благодарност към  картовия оператор Visa и обучителната 

организация Академия НИКЕ! Без тяхната ангажираност към финансовата 

грамотност и без подкрепата им програмата  „Нашите пари“  нямаше да 

бъде реализирана! И с пожелания за нови последователи! Защото 

финансовата грамотност и вземането на мъдри икономически решения са 

едни от най-важните ключови умения на XXI век, на които трябва да 

научим младите хора. 

 

 

 


