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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. 



В този уебинар: 

Програма за обучение на обучители

Андрагогиката – педагогика за възрастни

Дистанционно и присъствено обучение чрез  
платформата FINLIT - практическо упражнение 

Дискусия 



Part I

Програма за 
обучение на  
обучители



Една от основните цели на проекта е да обучи 
библиотекарите, които са в ролята си на 
обучители на възрастни в своята ежедневна 
работа, да предоставят основни знания по 
финансова грамотност; 

Проектът поставя особен акцент върху 
библиотеките от малките населени места и 
селските региони, в които ученето през целия 
живот е изключително необходимо; 

За библиотекарите и за библиотеките



▪ 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 

• Решение в условията на COVID-19

• Възможност за дискусия

• 4 уебинара



Роля на библиотекарите в обученията

Библиотекарите не са 

експерти по финансова 

грамотност, тяхната роля е да 

направляват потребителите в 

процеса на учене!

ANKIETA



Foto title long very long foto title

Учене през целия живот – нека да го 
направим заедно!



Part 2

Андрагогиката –
педагогика за 
възрастни



1/ Участвали ли сте в 

организирането и 

провеждането на обучения 

за възрастни хора във 

Вашата 

библиотека/читалище до 

сега?



2/ Участвали ли сте в 

организирането и 

провеждането на обучения 

за деца във Вашата 

библиотека/читалище до 

сега?



▪ Андрагогиката (от гр. aner, andros —
мъж, възрастен човек, + agoge —
водя, ръководя, възпитавам), като 
съвременна педагогическа наука, 
разкрива теоретичните и 
практически проблеми на 
обучението, възпитанието и 
образованието на възрастния човек 
през целия му живот.

Андрагогика

“Колкото по-възрастен ставам, толкова повече се уча.”

(Солон)



▪ Възрастни хора без 
професионално 
образование по финансова 
грамотност; 

▪ Хора, които управляват 
семеен бюджет сами или с 
други членове на 
домакинството; 

Целева група на проекта 

▪ Хора, които не са имали възможност да се запознаят с 
финансови продукти, предлагани в интернет, поради 
липса на достатъчно дигитална грамотност; 



Тази възрастова група се нуждае от допълнителна подкрепа в бързо 
променящата се и твърде сложна съвременна финансова среда, в 
която финансовите продукти и услуги стават все по-многобройни, по-
сложни и по-рискови. 

Целева група на проекта

55+



Благодарение на проекта, потребителите на 
библиотечни услуги ще: 

▪ поучат достъп до безплатна образователна 
програма по финансова грамотност;  

▪ имат потребителски профил на платформата и 
достъп до образователното съдържание по всяко 
време, за да затвърдят знанията си и повишат 
уменията си за управление на личните финанси; 

▪ могат да потърсят от библиотекарите съдействие 
за допълнителни информация по финансова тема, 
която ги интересува; 

Ползи за потребителите



Елементи на педагогическата ситуация



Усещане за общност 

Възрастните са готови да учат в група, но в група, която им носи 

усещане за общност. Те може да имат обща цел, общи интереси, 

място на пребиваване, но също и групови връзки, добра 

атмосфера и доверие.



Усещане за сигурност

Възрастните учат, когато се чувстват в безопасност. Когато знаят, че могат 

да “бъдат себе си“, да говорят честно и отворено, да споделят съмненията 

си, да признаят незнанието си, да грешат. Когато знаят, че са уважавани и 

че тяхното достойнство не е заплашено.



Активност 

Активността е нещо, което позволява да се учи по-ефективно. Слушането 

на лекцията може да е развиващо и полезно, но то не може да формира 

основната част на педагогическата ситуация. Необходими са разнообразни 

активности, особено онези, които стимулират контакти вътре в групата –

съвместна работа, обмяна на идеи, заключения. Понякога физическата 

активност също е полезна – не непременно физически упражнения, а дори 

смяна на мястото, на което даден човек седи.. 



Награда

Хората учат ефективно, когато знаят, че ще получат награда. Тя може да е 

осъществяване на една образователна цел (аз знам повече, аз мога да 

правя нещо ново), но това не е единствената възможност. Наградата може 

да е приятно, споделено време на осъзнатост, че обучението ще подобри 

професионалната или личната ситуация на участниците. Всеки човек има 

някакво виждане за своята “награда“ за учене.



Part 3

Дистанционно и 
присъствено 
обучение чрез 
платформата FINLIT –
практическо 
упражнение 



Платформата 
FINLIT

https://finlit.eu



FINLIT – как да регистрираме обучаемите 

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



Следващото обучение:

Русе 

19-20 април 2021 

Очакваме Ви!



https://finlit.eu

Благодарим Ви за 

вниманието!


