
РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ „ОТЕЦ 

ПАИСИЙ“ ГР. САМОКОВ Е ПРИОРИТЕТНА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 

 Политиката на СУ „Отец Паисий за развиване на това умение на 21 век – финансовата 

грамотност е приоритет, по който се работи целенасочено вече четвърта година.  

Успешно приключи образователния проект Програма за финансова грамотност за 

ученици - „Нашите пари”. В СУ „Отец Паисий“ в три поредни учебни години – 2017/2018 г., 

2018/2019 г. и 2019/2020 г. е активен участник в  програма „Нашите пари“, кояот е част от глобална 

програма „Умение за управление на личните финанси“ на картовия оператор Visa (Visa Practical 

Money Skills for Life), съфинансирана от български търговски банки. 

А през 2020/2021 учебна година и през настоящата 2021/2022 година мястото на Програмата 

зае иновативната програма на СУ „Отец Паисий“ гр, Самоков „Умения и добродетели“. При 

реализирането на иновацията всяка година учениците от паралелките на IV и X класове изучават 

умението „Финансова грамотност“ във факултативни учебни часове, като част от иновативния 

училищен учебен план на съответната паралелка. 

Програма „Нашите пари“  е насочена  към развиване на финансова грамотност у ученици в  

извънкласна форма на обучение. Нейната цел е да предизвика  интерес към икономически въпроси 

и финанси у ученици, чрез съвременни интерактивни методи за обучение.  

Развитието на финансовите умения е една от основните предпоставки за повишаване 

качеството на живот в страната ни и изграждането на стабилна икономика. 

 

Целта на програмата е да запознае младите хора с основните понятия и умения, относно 

финансовата грамотност на учениците, да ги научи как да управляват своя бюджет, как да правят 

правилни избори и да управляват личните си финанси. Тези умения поставят основата на младите 

хора,относно управление на собствените си средства, средствата на бъдещите си семейства.  

 

„Нашите пари“ е част от глобална програма „Умение за управление на личните финанси“ на 

картовия оператор Visa (Visa Practical Money Skills for Life), съфинансирана от български търговски 

банки. 



 1. В резултат на обучението по програма „Нашите пари“ Вашите ученици ще  могат да: 

планират личните и семейните финанси;   да управляват своя бюджет и предвидливо да изразходват  

средствата си: взимат информирани финансови решения; оценяват риска от конкретни финансови 

операции; разбират структурата и значението на данъчната и осигурителната системи; боравят с 

нормативни документи в областта на икономиката и финансите;  

2. По време на обучението участваха в симулации на реални житейски ситуации, което 

направи целия обучителен процес удоволствие за тях.С нетърпение очакваха часовете за „Нашите 

пари“, както го наричаха те.  

3. Обучението бе  36 учебни часа  за една учебна година (веднъж седмично като извънкласна 

форма). Ръководител  на групите през учебните години-  2017- 2018 (със VII „б“ клас) и 2018-2019 

(с  ученици от VIII „б“ и IX „а“ клас) бе учителят по английски език и специалист по публична 

администрация Даниела Петровска 

 

 



Интерактивна игра: симулация на сключване на търговска сделка: 

   



     

Среща с  управителя на „Първа инвестиционна банка“, клон Самоков 

                 

Симулация на проучване на пазара за закупуване на голям телевизор за класа (симулация  с  

проучване на реалните цени за нов и втора употреба)- „Мисия „Нов телевизор“ 

    



     

          

Получени сертификати 

 



И през учебната 2019/2020 г. СУ „Отец Паисий“  гр. Самоков продължи обучението по 

програмата за финансова грамотност „Нашите пари“. Преподавател бе учителят по Икономика 

Йорданка Николова 

Програмата „Нашите пари“ е първата в страната програма за развитие на финансовата 

грамотност на учениците, с която се цели да се помогне на младите хора и по конкретно на 

учениците от VII-XI клас, да придобият необходимата информация за света на финансите, да 

придобият умения за управление на личните финанси,  умения, които трябва да притежава всеки 

един успешен предприемач. 

  

 Програмата бе организирана като извънкласна форма на обучение,  включиха се 19 ученици 

от VII  и  VIII клас, които приеха с голям интерес програмата. 

През учебната 2019/2020 г. програмата стартира на 11.11.2019 г., предвидени бяха 36 учебни 

часа, но поради извънредното положение в страната, инициативата бе прекратена от организаторите 

на 10.04.2020 г. През тази година програмата стартира на по-късен етап и бе прекратена, поради 

извънредното положение в страната. 

 

По програмата ни бяха предоставени учебник и учебна тетрадка, които бяха съобразени с 

възрастта на учениците и бяха включени  задачи, свързани с  житейски ситуации  с цел по-лесно 

усвояване на  финансовите знания от  учениците.  

Като компенсация, че програмата бе прекъсната, организаторите предоставиха на учениците 

подаръци, блузки с логото на компанията.  

Целта на програмата бе да запознае учениците с основните понятия, да ги научи, как да 

управляват своят бюджет, как да правят правилни избори и да управляват личните си финанси.  

Учениците с интерес слушаха и изучаваха преподаваните теми,  тъй като разбираха важността на  

финансовите знания и учения.  

Развитието на финансовите умения е една от основните предпоставки за повишаване на 

качеството на живот в страната ни и изграждането на стабилна икономика. Като преподавател по 

икономика оценявам учебната програма на VISA за финансова грамотност, като ценен инструмент, 

особено за онази част от учениците, които трудно боравят с основните финансови  понятия.  

 

 


