Уважаема/и г-жо/г-не,
От името на екипа на АМИ Къмюникейшънс - ПР агенция на Visa България, и
Академия НИКЕ
имам удоволствието да поканя Вас и Вашето училище за участие в програма
“Нашите пари” през учебната 2019 – 2020 г.
Програма “Нашите пари” е възможност ученици във Вашето училище да развият
своята финансова грамотност като участват в общо 36 учебни часа, разпределени
в рамките на учебната 2019-2020 г.
Организаторите на Програмата предоставят:
✦ Възможност за развиване на финансова грамотност у учениците и
подготовката им за живота;
✦ Заплащане на учителя за всеки проведен учебен час в размер на 18 лв.
(чисто);
✦ БЕЗПЛАТНО обучение за професионална квалификация за 3
квалификационни кредита на преподавателя, който ще води часове по
Програмата в училище. Обучението ще бъде проведено в х-л “Рила”, гр.
Боровец от 10 до 13 септември 2019 г.
✦ Учебник и учебна тетрадка пари „Нашите пари”, разработени специално за
Програмата и осигурени бройки за преподавателя и всички записани в
Програмата ученици;
✦ Използване на забавни уроци, разработени екипа на “Уча.се”.
✦ Създаване на мрежа от контакти с училища от сцялата страна, които
активно работят за развиване наключови умения у учениците;
Училищата, партниращи по програмата осигуряват:
✦ Учител, който е готов да преподава 36 учебни часа по програма “Нашите
пари” на група ученици в извънкласна форма през учебната 2019 – 2020 г.,
както и да присъства на първа част на обучението за професионална
квалификация в х-л Рила, Боровец от 10 до 13 септември 2019 г.;
✦ Вписване на Програма „Нашите пари” като избираем учебен предмет в
училищния учебен план за 2019-2020 учебна година;
✦ Събрана група от минимум 25 ученици за участие по програма “Нашите
пари”;
✦ Провеждане на 36 учебни часа с ученици 9-11 клас;
Кратко представяне на най-важните условия за участие в програмата може да
видите и в брошура “Условия за участие в програма “Нашите пари”. Подробни и
точни условия за участие в програмата може да видите в приложеното
споразумение за участие в Програмата.
Важно! Местата за участие в програмата към момента са ограничени, поради
което предимство ще имат училищата, които са подали своите заявления за
участие по-рано. В случай че проявявате интерес към Програмата, съветваме Ви
да не отлагате с подаване на заявлението до последния момент.
Кандидатстването става с попълване на кратък формуляр и при поемане на
ангажимент от страна на директора на училището за изпълнение на
горепосочените изисквания по Програмата чрез подписване на споразумение с

организаторите на програмата – АМИ Къмюникейшънс - ПР агенция на Visa в
България. Крайният срок за записване в Програмата е 1 септември 2019 г.
Какви са основните изисквания към училищата – партньори по програмата?
M Училището работи с ученици в гимназиален етап. Ако Вашето училище е
основно училище - може да се включите при условие, че учителят, който
ще води часовете по финансова грамотност, е готов да адаптира учебния
материал за своите ученици. Visa България предоставят безплатно ученик и
учебна тетрадка, които са разработени за ученици 9-11 клас.
M Има интерес от страна на 1 педагогически специалист, който да премине
обучение за водене на часове по програмата и да организира работата с
учениците срещу заплащане. Тази година, всяко училище може да изпрати
за обучение само по 1 учител, който, може да работи с една група от 25
ученици. Не е необходимо въпросният учител да има право да преподава
икономически дисциплини.
M Училището има готовност да впише програма “Нашите пари” в училищния
учебен план за учебната 2019-2020 г. като избираем учебен предмет, част
от допълнителната подготовка на учениците с продължителност от 36
учебни часа. Педагозите от училището имат пълна свобода да определят
графика на часовете и съдържанието на учебната програма, която да бъде
гласувана на педагогически съвет, стига в нея да се покриват поне 70 % от
темите, заложени в учебник “Нашите пари”.
M Училището осигурява помещение за провеждане на занятията и
подпомага учителя, който води часовете по програмата, при събиране на
необходими документи за посещения на учениците в банки и институции, в
случай че това е предвидено в учебната програма.
В случай че имате нужда от уточнения и въпроси от всякакъв характер, не се
колебайте да се свържете с Кристина Николова или с г-мен или с Eкатерина
Граменова.
На следните линкове може да намерите:
1. Брошура “Условия за участие в програма “Нашите пари”;
2. Споразумение за участие в Програмата;
Ако желаете да научите повече за Академия НИКЕ, може да го направите на
нашия сайт или като разгледате нашия каталог.
Поздрави,
Кристина Николова
Ръководител “Обучения”
Моб: (00359) 887 36 15 36
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