До Директорите на професионални, езикови гимназии и средни училища в България
Копие до Директорите на РУО в България

Уважаеми Директори!
Представяме на вашето внимание международна програма Афлатийн – социално и
финансово образование за ученици от VIII до XII клас, която се реализира в България от
2012 г. от Асоциация „Интегра България”.
Програмата е адаптирана в съответствие с изискванията на МОН и ЗПУО. Призната е от
УНИЦЕФ като Програма, която покрива всички Европейски и международни стандарти и
препоръки за развиването на ключови социални и финансови умения за децата, които
остават с тях за цял живот.
Програмата е подходяща за интегриране в учебни предмети и съдържанието й може да
бъде разпределено като основна тема или надграждащи и допълващи знания по
основните теми в следните учебни предмети и предметни групи: ЧКР, Предметен цикъл
„Философия“- 9 – 11 клас , „Свят и личност” – 12 клас, „Философия” - 8 – 10 клас,
„Гражданско образование” - 11 – 12 клас (от уч. 2020/21 г.), „География и икономика”,
„Икономика и предприемачество”, „Технологии и предприемачество” и др.
спeциализирани предмети, по преценка на ръководството на всяко учебно заведение.
Съгласно Наредба 7/11.08.2016 г. за профилирано образование, може да бъде включена
в програмите за профилирано обучение по философия и предприемачество в 11 и 12
класове.
Съгласно Наредба 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование, програмата може да бъде въведена под формата на СИП,
ЗИП или Клубна дейност.
Програмата е подходяща за въвеждане в Клубове по гражданско образование,
предприемачество и финансова грамотност по Програма „Твоят час”.
Модулите са подходящи и при подготовка на ученици за годишна Олимпиaда по
Гражданско образование.
Наръчникът съдържа 15 задължителни и 20 препоръчителни теми, разпределени в 4
раздела – 2 раздела теми, свързани с гражданско образование и 2 раздела гражданско и
финансово образование.
В рамките на една учебна година, учениците преминали обучението се научават сами да
разработват свои проекти за социални и финансови предприятия/инициативи.
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Програмата се въвежда за една учебна година от Афлатийн-обучители (учители, в това
число – класни ръководители, учители по специализирани предмети,училищни педагози
и психолози);

Какво ви предлага програмата:


Предоставяне на Наръчник за социално и финансово образование и допълнителен
Наръчник за въвеждане на програмата в съответствие с националните образователни
изисквания, съгласуван с МОН, ведно с комплект от материали и пособия,
необходими за провеждане на дейностите;



Супервизия и методическа подкрепа на екипа, включен в програмата;



Организиране честването на Седмица на парите.



Обучение на ученици по Програмата, по метода „Връстници обучават връстници”;



Участие в годишна среща на Афлатийн – обучителите от цяла България, за обучение,
обмяна на опит и добри практики;



Участие в „Лагер на предизвикателствата” за представяне социалните и финансови
предприятия на учениците от пилотните училища;



Предоставяне на еднократна годишна субсидия за стартиране на избрани на
конкурсен принцип социални/финансови предприятия/инициативи на ученици от
пилотните училища;

За да заявите своето желание за участие в програмата, моля свържете се с нас най-късно
до 20.09.2017 г. на e-mail: integra_bulgaria@abv.bg или на телефон: 0877595717.

С уважение:
Десислава Тенева
Национален Афлатун Координатор и
Управител на Асоциация Интегра България
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