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Experts

Елка Златева, България 

Емил Стоянов, България 

притежава магистърска степен по математика и механика от 
Факултета по математика и информатика, Софийски 
университет "Св. Климент Охридски„ и богат опит в 
разработването и управлението на електронни 
образователни платформи. 
Той е основател и главен технически директор на Tetracom
Interactive Solutions LTD, София, България, генерален 
директор на Atlas Software Ltd, София, България
Член на Сдружение „Център за образователни инициативи”, 
София, България. 

Водещ ИТ експерт по FINLIT. 

има докторска степен по политически науки от Софийския 
университет и богат опит в проучвания, анализи и  
изследователски дейности в областта на формално и 
неформално образование. Тя е опитен лектор и треньор, 
модератор на дискусии и фасилитатор на семинари, автор на 
образователни ресурси, помагала, онлайн курсове и др. 
Работи като образователен експерт в центъра за върхови 
постижения на КМНЦ-БАН и като образователен експерт към 
МОН. Г-жа Златева има значителен опит в разработването,  
управлението, оценката и мониторинга на проекти на местно 
и международно ниво.

Координатор на FINLIT за България. 



Росица Вартоник, България 

е основател и директор на фондация „Инициатива за 
финансова грамотност“ и ръководи разработването 
и реализацията на иновативни образователни 
проекти. Има над 20-годишен опит в сферата на 
публичните комуникации във финансовия сектор. 
Отговаряла е за комуникационната политика и 
образователните програми на Комисията за 
финансов надзор, а преди това на „Българска 
фондова борса – София“. Към момента консултира 
Асоциацията на българските застрахователи в 
сферата на връзките с обществеността.
Росица има диплома от London School of Public
Relations. Тя е също дипломиран финансов 
консултант и е член на ИДФК. Има магистърска 
степен по „Икономика и мениджмънт” от СУ 
„Климент Охридски“ и Университет „Еразмус”, 
Ротердам. Завършила е „Славянски филологии”, СУ 
“Климент Охридски”.

Ключов експерт по проект FINLIT. 

Expert



В този уебинар: 

Програма за обучение на обучители

Програма по финансова грамотност 

Регистрация в платформата – практическо 
упражнение 

Дискусия 



Part I

Програма за 
обучение на  
обучители



▪ Работят с целевата група 
ежедневно

▪ Ползват се с доверие в 
местната общност 

▪ Мотивирани са за 
придобиване на нови 
знания и умения 

▪ Имат добри дигитални 
умения 

Библиотекари -
обучители



▪ Онлайн курсове – обучение 
на възрастни (6 модула и тест, 
сертификат)

▪ Присъствено обучение -
повишаване уменията за 
организиране и водене на 
групови сесии

▪ Уебинари - представяне на 
проекта, цели и ползи от 
проекта, работа с 
платформата и др. (4 
уебинара)

Компоненти на програмата за обучители



Цели на онлайн курса

• да повишите знанията си 
относно обучението на 
възрастните хора

• да се научите как да създавате 
педагогически ситуации

• да повишите знанията си 
относно стиловете на учене и 
ролите на обучителите

• да прилагате различни 
инструменти и техники, 
подпомагащи обучението на 
възрастните хо



Съдържание на онлайн курса за 
обучители

1. Как учат възрастните?
2. Въведение в модерирането
3. Лесни начини, за повишаване на 
ангажираността
4. Разрешаване на конфликти
5. Полезни онлайн инструменти за 
обучители по финансова грамотност
6. Етичен кодекс на обучителите по 
финансова грамотност
7. Тест за проверка на знанията
8. Сертификат 



Образователните цели на присъственото 
обучение са:

• да повиши уменията на обучителите 
за водене на дискусии,

• да опресни знанията на обучителите 
по основните методи и подходи в 
обучението на възрастни и да поясни 
етичните аспекти на обучението по 
финансова грамотност,

• да запознае обучителите по програма 
FINLIT с възможностите на 
образователната платформа като 
основен инструмент в обучението по 
финансова грамотност.

Присъствено обучение за обучители



Уебинари

• Форма на синхронно обучение с 
ключовите експерти по проекта 

• Възможност за дискусия

• 4 уебинара



Foto title long very long foto title

Учене през целия живот – нека да го 
направим заедно!



Part 2

Програма по 
финансова 
грамотност 



Структура на програмата 

• Два онлайн курса

• Ниво за начинаещи – 5/6 модула 

• Ниво за напреднали – 6 модула 

• 5 езика 



FINLIT – ниво за начинаещи

1. Финансово планиране и личен бюджет

2. Финансовата система

3. Кредити и заеми 

4. Застраховки 

5. Защита на потребителите на финансови 

услуги 

6. Централна банка – без български език 



FINLIT – ниво за напреднали

1. Онлайн банкиране

2. Онлайн пазаруване 

3. Сигурност при финансови операции 

онлайн 

4. Спестяване и инвестиране

5. Наследство 

6. Пенсиониране и допълнителни 

доходи 



Адаптация на съдържанието  

Всичко модули са адаптирани спрямо 

българската финансова система и 

предлаганите продукти и услуги на 

българския финансов пазар 



Роля на библиотекарите в обученията

Библиотекарите не са 

експерти по финансова 

грамотност, тяхната роля е да 

направляват потребителите в 

процеса на учене!

ANKIETA



Part 3

Регистрация на 
платформата –
практическо 
упражнение 



Платформата 
FINLIT

https://finlit.eu



FINLIT – как да се регистрираме

Отворете в браузъра следния адрес:

https://finlit.eu

Изгледайте прикаченото видео тук и следвайте стъпките:

https://youtu.be/LV2m5EaAJl0 .

https://youtu.be/LV2m5EaAJl0


FINLIT – видео за регистрация в платформата



FINLIT – вход в платформата

Отворете в браузъра следния адрес:

https://finlit.eu

Следвайте стъпките, показани в това видео:

https://youtu.be/ZfJhHyWCpMc

https://youtu.be/ZfJhHyWCpMc


FINLIT – видео за вход в платформата



Упражнение:

• регистрация

• вход в платформата

• записване за курс



Дискусия



Следващият уебинар:

„FINLIT като образователна среда”

25 февруари 2021 

Очакваме Ви!



https://finlit.eu

Благодарим Ви за 

вниманието!


