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Интелектуален 
продукт  5

 Наръчник за реализиране на обучение по 
финансова грамотност и предприемачески умения 

CYCLES

(най-важни резултати)
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Проект
“CYCLES” 

*приблизително



Франция

“Обратната 
връзка от втората 
обучителна сесия 

показва, че 
участниците 

оценяват високо 
това, че 

обучението е 
било 

интерактивно”

“ Една от 
основните цели 
на екипа преди 

обучението беше 
да създадат нещо 
интерактивно и не 

толкова 
теоретично ”

Германия

“За обучаемите 
беше интересно да 
освежат знанията 

си по някои от 
представените 

теми.”

Повече от 
половината 

участници 
съобщават, 

че 
модулите 

не са били 
подходящи 
за нуждите 

и 
обучителни
те им цели. 

 

Оценяване



Австрия “Хората, работещи в 
сферата на 

сооциалните 
дейности имат 

определен брой 
часове за обучение 
в годината. Малко 

вероятно е да 
прекарат толкова 

много часове в 
обучение по 
финансова 
грамотност”

България

“Обучителите 
използваха 

множество видео 
материали на 
български и 

английски език, за да 
илюстрират по-добре 

темите на 
обучението.”

“Участници
те 

споделиха, 
че 

обучението 
е било 
добре 

организира
нои 

осъществен
о. Идеята на 
обучението 
е страхотна 

и не биха 
променили 

нищо в 
него”

Полша
“Изглежда дългите 

и монотонни 
текстове и 

презентации не са 
най-добрия начин за 

предаване на 
знания”

Оценяване



Най-важните уроци, които научихме по 
време на проекта 

Планирайте обучението 
си от рано! 

Професионалистите, 
работещи с деца и 

младежи имат 
натоварени и трудни за 

промяна графици.

Материалите в 
електронната платформа 
могат да бъдат преведени 
на различни езици. Могат 
да се използват различни 
приложения (напр. Kahoot)
 за създаване на анкети и 

тестове, за да бъде 
обучението по-
интерактивно. 

Основното съдържание 
на обучението CYCLES 

може да бъде 
адаптирано за различни 

целеви групи (напр. 
бежанци)

Добра стратегия е 
обучителното 

съдържание да бъде 
интегрирано в други 

обучения за 
професионалисти, 
работещи с деца и 
младежи, за да се 

достигне до повече 
участници и да се 

улесни оргханизацията 
на събитието

Събирането на обратна 
връзка от участниците е 
от ключово значение за 

адаптирането на 
материалите към 

местните особености

Възможно е 
професионалистите, 

работещи с деца и младежи 
да нямат достъп до компютри 
вкъщи или на работа. Имайте 

това предвид, когато става 
въпрос за онлайн 

материалите. *Тестовете 
могат да бъдат направени по 

време на обученията по 
интерактивен и забавен 

начин*

Обученията не бива да 
продължават повече от 2-3 

дни! В много страни 
професионалистите, 
работещи с деца и 

младежи имат ограничен 
брой дни или часове за 

обучение в годината



Реализиране на обучение CYCLES
Основни стъпки за организиране и подготовка на обучението

 

Определете целевата 
група за обучението и 

съставете база данни с 
потенциалните участници

Изберете обучител, място и 
време за провеждане на 

обучението

Изпратете покани до ръководителите на 
социалните услуги и други контакти от  

Вашата база данни със следната 
информация: дата, час, тема, кратко 

описание на проекта и обучението и методи 
за регистрация и участие 

Споделете информация за 
обучението на уеб-сайта на 

организацията и в социалните 
мрежи. Използвайте познатите 

Ви професионални групи на 
професионалисти, работещи с 

деца и младежи

Подгответе обучителното 
съдържание, адаптирайки го 

към местния контекстНапомнете на поканените 
участници за обучението ! 

Изпратете програмата на 
обучителната сесия до участниците 
и подгответе административните 

документи

Логистични дейности, свързани 
с организацията на събитието 
(осигуряване на мултимедиен 
проектор, хартия за флипчарт, 

листи за писане за обучението и 
т.н. )

Провеждане на 
обучителната 

сесия 

Изпращане на 
информацията за 

достъп до електронната 
платформа до всички 

участници

Оценяване на въздействието 
от обучението

(формуляри за обратна 
връзка, коментари от 

участниците, количествени 
данни)

3-4 месеца по-
рано

2-3 месеца по-
рано

2-3 месеца по-
рано

1-2 месеца по-
рано 

Свържете се по телефона с 
представителите на 

организациите, които сте 
поканили

1-2 месеца по-
рано

1-2  месеца по-
рано

1-2 седмици по-
рано 

1-2 седмици по-
рано 

няколко дни по-
рано

1-5 дни след 
обучението 1-5 дни след 

обучението

Адаптиране на материалите 
за следващата сесия


