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Gânduri de început

Vizită şcolară la CEC Bank
Era o dimineaţă frumoasă de primăvară, cu raze calde de soare pe care le aştepa toată lumea după
o iarnă rece. Elevii din clasa a VI-a B de la Şcoala “Ion Heliade Rădulescu” din Bucureşti au pornit
spre centrul oraşului Bucureşti, la Palatul CEC, unde avea loc o întâlnire cu caracter informativ.
Această iniţiativă a fost coordonată de doamna Monica Petrescu, profesor de matematică. Rigoarea
profesiei sale şi-a pus amprenta şi asupra educaţiei pe care a dat-o şcolarilor, ceea ce s-a reflectat şi în modul
în care copiii au intrat pe poarta Palatului CEC, situat pe Calea Victoriei, cea mai veche stradă din Bucureşti.
CEC Bank este astăzi o bancă modernă, dar elevii au aflat că aceasta a fost iniţial prima bancă
românească, înfiinţată la 1864 şi că sediul pe care l-au vizitat a fost construit încă de la 1885.
Elevii au intrat disciplinaţi în holul central al Palatului CEC, uimiţi
fiind de grandoarea edificiului proiectat de la bun început pentru a servi
unei bănci şi care corespunde şi astăzi cerinţelor specifice unei astfel de
instituţii, chiar şi după atâţia ani.
Copiii au fost curioşi să-i cunoască pe predecesorii conducerii prezente
şi au aflat cu plăcere că şi Ion Heliade Rădulescu a fost printre preşedinţii
acestei bănci, al cărui nume îl poartă şi şcoala lor.
Ajunşi în sala de consiliu, toţi copiii au privit cu uimire somptuozitatea
unei încăperi în care se luau decizii legate de activitatea financiară a
instituţiei, doamna profesoară explicându-le despre importanţa unei
societăţi cu o istorie impresionantă şi o longevitate pe măsură.
Imaginea băncii era reprezentată
în trecut de o albină care se regăseşte
în decoraţiile plafonului din sala
de consiliu. Din 2008 însă, această
imagine este reprezentată de o frunză de
stejar, care simbolizează forţa, trăinicia
şi nobleţea acestui copac longeviv.

Copiii au fost vizibil impresionaţi de clipele
petrecute. Unul dintre sloganurile prezente este
“Forţa vine din interior”, sintagmă reţinută şi de un
grup de băieţi a căror privire vioaie trăda repeziciunea
gândurilor cu care au putut sintetiza timpul petrecut
în prima bancă românească. Este o lume pe care
adulţii speră să le-o lase lor, generaţiei de mâine şi în
care să se regăsească, dincolo de spasmele unei crize
care continuă să ne înfricoşeze pe toţi.

După fotografia de grup din fața impunătorului Palat CEC, vizita
a continuat la Muzeul Național de Istorie, unde au învățat câte ceva
despre bani, carduri, administrarea unui buget de venituri și cheltuieli,
într-o expoziție interactivă pe teme de educație financiară pentru copii,
organizată de BCR, respectiv “Fabuloasa lume a banilor”. Aici, elevii
au învățat, pe lângă cele enumerate și să investească în acțiuni, precum
și să economisească, astfel încât să se încadreze în bugetul disponibil.

Radu Grațian Ghețea
Preşedinte CEC Bank
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Snap Shot

Summit internaţional organizat de
Child and Youth Finance International
În perioada 7 - 9 mai 2013, am fost invitată să
particip la Istanbul - Turcia, la cel de-al doilea
Summit Internaţional, organizat la inițiativa grupării
olandeze Child and Youth Finance International în
colaborare cu Capital Markets Board of Turkey,
Borsa İstanbul și Banca Centrală a Turciei.
La acest eveniment au participat peste 420 de persoane din 102 țări, reprezentând personalități din
domeniile financiar-bancar, politic şi educaţional,
precum și oficialităţi şi membri ai unor guverne,
fundaţii, universităţi, organizaţii non-guvernamentale, mari companii, media etc.
Înaintea Summit-ului, copiii și tinerii s-au întâlnit pentru a-și împărtăși opiniile cu privire la
educația financiară. Ei și-au formulat recomandările în fața Summit-ului, pe mai multe domenii.
- Educația financiară: toți elevii ar trebui să aibă acces liber la educația financiară, lucru care ar
trebui făcut prin intermediul băncilor (educație practică) și al școlilor (educație teoretică).
- Ocuparea forței de muncă: ar trebui să fie create oportunități de angajare printr-o serie de
intervenții, inclusiv prin: programe de experiență de lucru în licee, acces la locuri de muncă în posturi
de consilieri, formare profesională și acordare de burse pentru elevii foarte buni (de top).
- Servicii bancare: s-au recomandat, pentru inspirație, modelul german Sparkassen (băncile mici
de economii) în zonele urbane și modelul filipinez de cooperative în zonele rurale.
- Tehnologie și comunicare: extinderea accesului la serviciile bancare prin smartphone, cu un
design special conceput pentru carduri bancare pentru tineri, care sunt sigure și adecvate educației
online, ușor accesibilă.
- Antreprenoriat: inițierea unui curs de antreprenoriat și crearea de oportunități care să-i încurajeze
pe tineri, cum ar fi, de exemplu, prin subvenții guvernamentale.
Principalele concluzii desprinse în urma Summit-ului s-au referit la următoarele:
- Importanța educației financiare la nivel global, lucru evidențiat și de prezența numeroaselor
personalități ale lumii care au luat cuvântul;
- Necesitatea includerii de către Ministerul Educației a disciplinei educație financiară în curriculum-ul
național, ca disciplină de studiu pentru învățământul preșcolar și preuniversitar (primar, gimnazial și
liceal); susținerea ideii de includere a disciplinei opționale în trunchiul obligatoriu al materiilor de studiat,
nu numai ca opţional;
- Necesitatea implicării tuturor autorităților naționale (banca centrală, ministerul educației, bănci,
autoritatea pentru protecția consumatorului) ale unei țări în efectuarea educației financiare;
- Necesitatea asigurării literaturii financiare (auxiliarele curriculare pentru copii și tineri);
- Necesitatea asigurării unor vizite ale copiilor la bănci, bursa de valori pentru realizarea unei
educații practice, îmbinând educația financiară din școală (teoria) cu practica din bănci;
- Prin educarea copiilor și a tinerilor în domeniul financiar și antreprenorial urmărindu-se, de
fapt, reducerea șomajului și recalificare cu ușurință a tinerilor pentru noi locuri de muncă, precum și
administrarea și utilizarea eficientă a propriilor finanțe.
Mai multe informații puteți obține accesând web site-ul:
http://www.childfinanceinternational.org

Ligia Georgescu - Goloșoiu
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Snap Shot

Festivalul Internaţional al Educaţiei, Iaşi 2013
În perioada 14-23 iunie 2013, am participat la Festivalul Internaţional al Educaţiei - FIE Iaşi.
În cadrul Secţiunii “Carte şi Autori pentru Copii şi
Adolescenţi”, am susţinut seminarii de educaţie financiară
pentru copii, la care au asistat cu interes, alături de copii
şi părinţi, bunici, învăţători şi profesori. Fiecare zi a fost
specială, iar cei interesaţi au putut participa la:
- Conferinţa “Educaţia financiară - o nouă disciplină
opţională la clasele primare”,
- Cursul Interactiv “Despre bani şi bănci”,
- Atelierul “Economisirea pe înţelesul copiilor”,
- Vizita organizată pentru copii la Centrul de Procesare
Numerar (CPN) al Sucursalei Regionale Iaşi a BNR.

Conferinţa “Educaţia Financiară – O Nouă Disciplină
Opţională la Clasele Primare” - Râmnicu Vâlcea
În vederea popularizării noii discipline opționale Educație Financiară învățământ primar, la
invitația Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, am participat,
în data de 28 iunie 2013, la Conferința “Educația Financiară –
O nouă Disciplină Opțională la Clasele Primare” găzduită de
Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea.
La conferință, au participat peste 60 persoane: inspectori
școlari din județ, dascăli de școală primară, bancheri, părinți.
După conferință, din județul Vâlcea, s-au înscris în proiect
859 de elevi, împreună cu cei 37 de dascăli ai lor.

Stadiul actual al proiectului
Ca urmare a popularizării disciplinei opționale Educație financiară – învățământ primar, atât
în București, cât și în provincie, până la data de 9 septembrie 2013, au fost înscriși în proiectul
derulat de Banca Națională a României 11.121 elevi, 506 dascăli și 27 inspectori din 25 județe (Arad,
Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Buzău, Călărași, Caraș Severin, Cluj, Constanța, Covasna,
Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava,
Tulcea, Vâlcea și Vaslui ) și Municipiul București, target-ul propus inițial de 10.000 elevi fiind depășit.
Numărul elevilor doritori de a studia educația financiară ar putea crește, pe de o parte, datorită
impactului avut prin prezentarea proiectului în fața inspectorilor de şcoală primară, reuniți la
consfătuirea lor anuală pe țară, dar și datorită impactului declaraţiilor făcute presei de către ministrul
educaţiei la început de an şcolar. Prin aprobarea programei şcolare de Educaţie Financiară, cu
Ordinul nr. 4887/26.08.2013 s-a dat startul începerii derulării proiectului privind implementarea la
nivelul învățământului primar a disciplinei opționale Educație Financiară începând cu anul școlar
2013 – 2014.

Ligia Georgescu - Goloșoiu
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Personalităţi

Nicolae Iorga – de la copilul-minune, la istoricul total
Nicolae Iorga s-a născut în târgul Botoşanilor la 17/29 ianuarie 1871, părinţii
săi fiind Nicu şi Zulnia Iorga. A fost un copil - minune, căci la şase ani ştia să scrie
şi să citească nu numai în româneşte, ci şi în franţuzeşte, iar la nouă ani a primit
permisiunea dascălilor să le vorbească colegilor săi despre istoria românilor.
Studiile liceale le-a început la Botoşani şi le-a terminat la Iaşi, unde s-a manifestat din
plin „fenomenul Iorga”: a obţinut bacalaureatul la Liceul Naţional şi, apoi, a devenit
student-bursier al Universităţii din Iaşi, la Istorie şi Litere. A absolvit studiile universitare
într-un an. Apoi, a studiat la Paris, Berlin şi Leipzig. În aceste oraşe şi în multe altele
din Italia a cercetat bibliotecile şi arhivele în căutarea documentelor necunoscute până
atunci despre istoria românilor. Cu o putere de muncă ieşită din comun, el a transcris
multe din documentele inedite aduse în ţară. Aşa cum el însuşi a mărturisit, „nu există
niciun oraş care-mi poate stârni interesul, dacă nu are biblioteci sau arhive”.
La 24 de ani, a devenit profesor la Universitatea din Bucureşti, iar la nici 30 de ani, membru al
Academiei Române. A conferenţiat în marile universităţi din Europa şi America, iar zeci de academii
l-au ales ca membru. Preocupat de extinderea cercetării istoriei românilor, a înfiinţat instituţii
speciale atât în ţară (Institutul de Studii Sud-Est Europene, Institutul de Istorie Universală), cât şi în
străinătate (Şcoala Română de la Paris, Institutul de la Veneţia). Opera sa cuprinde aproximativ 1.200
de volume şi 20.000 de studii şi articole, ceea ce este foarte greu, dacă nu imposibil, de citit într-o viaţă
de om. Aproape că nu există domeniu din istoria românilor în care el să nu fi scris măcar un studiu.
A abordat şi foarte multe subiecte de istorie universală. De asemenea, a scris critică literară, teatru
şi poezie. Discursurile sale erau îndelung aplaudate. N. Iorga a fost cel care a evidenţiat moştenirea
civilizaţiei bizantine de către români. Lui i se datorează expresia „Bizanţ după Bizanţ”, care însemna
că Imperiul Bizantin a supravieţuit în Ţările Române după ce el s-a prăbuşit în 1453. Cea mai
importantă scriere a sa rămâne lucrarea de sinteză Istoria Românilor, în 10 volume. A înfiinţat două
ziare importante în istoria presei româneşti: „Sămănătorul” şi „Neamul Românesc”.

Întreaga operă a
lui Nicolae Iorga este
traversată de patriotismul
său, fiind numit de către
contemporani
„învăţătorul neamului”.

Mare susţinător al intrării României în Primul Război Mondial
alături de Antanta, Iorga a fost primul preşedinte al Adunării
Deputaţilor în primul Parlament al României Mari (1919). În
timpul Primului Război Mondial, s-a refugiat la Iaşi. Aici, a solicitat
şi a primit 5.000 lei de la Banca Naţională a României pentru a
cumpăra încălţăminte soldaţilor. Tot de la Banca Naţională a primit
100.000 lei în 1933 pentru Universitatea populară, pe care savantul
o înfiinţase în casele sale de la Vălenii de Munte (1908). N. Iorga
a fost şi om politic, considerând că era datoria lui să se implice pe
scena politică. Preşedinte de partid, el a fost însă prim-ministru
într-o perioadă de accentuată criză economică (1931 – 1932).
Marele istoric şi-a găsit sfârşitul în toamna dramaticului an
1940, fiind asasinat în apropiere de Ploieşti, în pădurea Strejnic.
Geniul îşi intuise moartea şi scrisese poezia Brad bătrân.
Recunoscând şi promovând adevărata valoare a acestui titan
al culturii române, Banca Naţională a României a decis ca figura
marelui istoric să se afle pe bancnota cu cea mai mare încărcătură
simbolică, aceea de 1 leu.

Nadia Manea
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Personalităţi

Bancnota cu valoarea nominală de 1 leu Nicolae Iorga,
emisiunea 1 iulie 2005
Dimensiuni 120 x 62 mm, imprimată în tehnică offset, pe polimer
Elementele de siguranță:
1. Fereastra transparentă: este zona clară, neimprimată, din stânga aversului bancnotei, sub
formă de acvilă cruciată.
2. Filigranul: desen de fond, transparent, aflat în stânga aversului, vizibil când bancnota este
luminată din partea opusă privitorului. La toate bancnotele românești în circulație, filigranul este
constituit din două componente: portretul personalităţii de pe bancnotă şi sigla BNR.
3. Elementul de suprapunere: Diferite fragmente ale unui desen de mici dimensiuni imprimate
în acelaşi loc pe ambele feţe, astfel încât, atunci când sunt privite prin transparenţă şi luminate din
partea opusă privitorului, desenul respectiv să fie văzut în întregime. La bancnota de 1 leu, elementul
de suprapunere este un element floral stilizat și o parte a acestuia se află pe avers, sub denumirea
băncii centrale de emisiune.
4. Banda iridescentă
Iridescent: care schimbă culorile.
Zonă imprimată cu cerneală transparentă care își modifică aspectul de la incolor la auriu
transparent atunci când bancnota este înclinată.
Toate bancnotele româneşti în circulaţie au imprimată pe revers, o asemenea bandă iridescentă
verticală, pe care se află de asemenea înscrisă valoarea nominală a bancnotei respective repetată de
șapte ori.
5. Firul de siguranță: devine vizibil când bancnota este privită spre o sursă de lumină. Toate
bancnotele românești în circulație au fir de siguranță plasat în zona centrală.

Răzvan Dumitriu
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Drumuri europene

Muzeul Băncii Belgiei

Muzeul Băncii Naționale a Belgiei este amplasat în clădirea istorică a băncii și se întinde pe o
suprafață de 800 mp.
Banca Națională adăpostește muzeul din anul 1982; acesta a fost renovat în întregime în anul 2002,
când suprafața sa de expunere a fost dublată.
Tema centrală a muzeului o reprezintă « banii ».

Muzeul are 15 săli care formează un traseu logic, ușor de parcurs și eficient, în care sunt abordate
patru teme majore: istoria
mijloacelor de plată și a Băncii
Naționale a Belgiei, misiunile și
activitățile acestora, rolul banilor
în economie și banii ca fenomen
cultural.
Muzeul Băncii Naționale
a Belgiei se adresează cu
prioritate elevilor și profesorilor
din învățământul gimnazial
(secundar). În acest sens, Muzeul
propune profesorilor o ofertă
pe cât de completă, pe atât de
interesantă, respectiv vizitele
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Drumuri europene
grupurilor de elevi la muzeu, oferirea dosarului pedagogic foarte util pentru pregătirea unei vizite la
muzeu, organizarea unor seminarii pentru profesori pe teme economice, jocuri care permit celor mici
să descopere muzeul și să se amuze.

Educația copiilor se
face îmbinând noțiunile
teoretice cu cele practice/
jocurile din muzeu,
utilizându-se o metodă
interactivă de învățare.
Sunt realizate
chestionare în care
sunt testate cunoștințele
dobândite în timpul
vizitei, dar și capacitatea
de concentrare a elevilor.
Dacă răspunsurile sunt
corecte, aceștia sunt
stimulați prin cadouri
simbolice.
sursa: www.bis.org/bancicentrale
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Interviu

Interviu acordat elevei Andreea Pătărlăgeanu,
Şcoala Gimnazială Herăstrău
de profesor Ligia Georgescu - Goloşoiu,
autoarea cărţilor de ,,Educaţie Financiară Banii pe înţelesul copiilor”
A.P. De ce era necesară o carte de
educaţie financiară pentru elevii din ciclul
primar şi ce v-a făcut să scrieţi „Banii pe
înţelesul copiilor”?
L.G.G. Identificând nevoia copiilor din
România, de a cunoaşte cât mai multe
detalii despre bani şi despre bănci şi
având în vedere faptul că aceste subiecte
nu au fost tratate în literatura pentru
copii, am fost motivată să elaborez o
carte cu ilustraţii, dedicată copiilor, în
care să prezint, pe înţelesul lor, câte ceva
din acest vast subiect. În acest scop, a
fost elaborată cartea “Banii pe înţelesul
copiilor”.
A.P. Aveţi şi alte proiecte legate de
educaţia financiară a copiilor din învăţământul primar? Credeţi ca s-ar putea organiza un concurs pe
teme financiare pentru elevii claselor a III-a şi a IV-a?
L.G.G. Acest proiect de introducere a educației financiare la nivel național este un proiect amplu care
poate dura câțiva ani. În primul an, se introduce un număr de școli din câteva județe și se continuă
așa până când se acoperă toată țara. În anul şcolar trecut, în proiect au fost înscrişi 1.173 elevi din 10
județe și București împreună cu 44 cadre didactice. Din anul școlar următor, vom extinde proiectul
și în alte județe. Apoi, voi continua să scriu manualele de educație financiară aferente gimnaziului și
liceului şi voi încerca să organizez un concurs la nivel naţional, gen olimpiada „micilor bancheri” pe
teme financiare. În prezent, concep chiar cartea destinată acestei olimpiade.
A.P. Ştiu că aveţi în vedere înfiinţarea Clubului Micilor Bancheri. Ce ar trebui să facă un elev pentru a
fi primit în acest club?
L.G.G. Da, așa este. Nu m-am gândit încă la criteriile de selecție, dar aș dori ca elevii care vor să
participe la concurs să se remarce la orele de educație financiară și să facă niște lucrări din care
să rezulte că au învățat ceva nou și util pentru viața lor. Propunerile şi observaţiile lor oricând sunt
binevenite.
A.P. În încheiere, vă mulţumim pentru timpul acordat şi sper să pot fi prezentă şi la următoarele
evenimente pe teme financiare în care veţi fi implicată!
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Opinii

Educaţia Financiară – un opţional aprobat M.E.N., mult îndrăgit de copii

Încă de la începutul anului şcolar trecut, elevii s-au
arătat foarte încântaţi, iar părinţii acestora au găsit că
alegerea făcută este una foarte inspirată, dar mai mult
decât atât, utilă şi eficientă.

La clasa a IV-a B
de la Liceul Tehnologic
,,Mihai Eminescu”
Dumbrăveni din judeţul
Suceava, disciplina
opţională „Educaţie
Financiară” are un succes
mare în rândul copiilor.

Parcurgerea temelor referitoare la bani, prezentate
atractiv pe înţelesul copiilor, au făcut munca mea ca
profesor mai uşor de transmis elevilor ce au venit
în întâmpinarea acestor demersuri cu mare, mare
interes şi reală plăcere. Copiii au lucrat frumos, au fost
nerăbdători să descopere acest univers şi foarte curioşi
să înţeleagă noutăţile despre: monede, monetărie,
bancnotă, imprimerie, bancă, card, troc, guvernator,
economii, economisire, vistieria statului, etc.
Ca şi confirmare a celor spuse mai sus, elevii mei au realizat un interesant proiect cu tema „Banii”, prezentat
sub forma unor afişe, scenete create de ei (tot ei confecţionându-şi şi costumele), cu mascote, mici poezii.
prof. înv. primar Elena Laura Dascălu
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Circulaţia banilor
CIRCULAȚIA BANILOR
Desfășurarea acestei activități practice a avut câteva momente
distincte:
- Pregătirea materialelor supuse vânzării
Elevii au fost anunțați cu o săptămână înainte să-și aducă
obiecte la care să poată renunța, în urma vânzării.
- Decuparea banilor din caietul de educație financiară
Elevii au avut ca sarcină să decupeze banii de la sfârșitul
caietului și să-i așeze în plicuri: un plic pentru banii românești:
leul; un plic pentru banii europeni, euro.
- Amenajarea clasei pentru ca elevii să aibă acces la toate
produsele aduse
În pauza dinaintea orei de educație financiară, am solicitat
elevilor să amplasăm mesele pentru a putea să ne deplasăm.
I-am îndrumat privind modul de așezare.
Apoi, le-am sugerat să așeze bunurile aduse spre vânzare şi
am acordat un timp să-și prezinte bunurile aduse și să stimuleze
cumpărarea prin publicitatea pe care trebuiau s-o facă în timpul
prezentării, să motiveze cumpărătorii să-și dorească acel bun.
- Stabilirea prețului fiecărui obiect
La începutul lecției de educație financiară am verificat
funcțiile banilor, oprindu-ne la cea de măsurare a valorii
bunurilor și serviciilor prin preț. Am distribuit elevilor etichete
pentru preț și fiecare și-a scris prețul și l-a lipit pe bunul care
avea să fie vândut.
- Stabilirea regulilor de vânzare- cumpărare
Am instruit elevii privind modul de desfășurare a jocului:
* fiecare elev avea dreptul să vândă şi să cumpere. Ca atare,
trebuia să-și stabilească prioritatea;
* toți elevii urmau să facă cel puțin unul sau două schimburi;
* la cumpărarea unui bun se dădeau banii conform prețului
înscris;
* se dădea restul corect;
* niciun elev nu a luat vreun obiect fără să plătească;
* se putea realiza autoservire, cu condiția plasării banilor pe
banca pe care se afla obiectul;
* s-a respectat comunicarea eficientă, cu glas moderat.
- Desfășurarea jocului „Vânzători și cumpărători”
* Jocul s-a desfășura timp de zece minute.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Circulaţia banilor
- Întocmirea fișei contului
Am pregătit model o fișă, pe care elevii urmau să o
completeze în timpul lecției. Această fișă conținea următoarele
coloane: soldul inițial, veniturile, cheltuielile, soldul final.
Am explicat ce se înregistrează în fiecare coloană:
* în coloana „Soldul inițial” s-a pornit cu suma pe care a
avut-o fiecare la început;
* în coloana „Venituri” s-au scris denumirea produsului
vândut și suma primită;
* în colana „Cheltuieli” s-au scris denumirea produsului
cumpărat și suma platită;
* Soldul final s-a stabilit astfel:
- Soldul inițial + venituri = sold final;
- Soldul final a devenit sold inițial pentru următoarea
operațiune;
- Soldul inițial – cheltuieli = sold final.
Fiecare operațiune a fost înregistrată pe o linie.
- Înregistrarea operațiunilor făcute
S-a lucrat un model la tablă, după care fiecare elev şi-a
înregistrat cheltuielile și veniturile realizate din vânzare, apoi,
s-a stabilit soldul, având toți ca sold iniţial aceeași sumă: 866
lei.
S-a verificat modul de calcul prin prezentarea lucrului de pe
fișă a fiecărui elev.
- Concluzii:
Am solicitat elevilor să compare soldul de la începutul
activității cu ultimul sold final și să prezinte:
* ce modificări au apărut (este mai mare sau mai mic soldul
final față de cel inițial.);
* ce era în relație cu acest sold final (sumele de bani din
plicuri);
* de ce exista această relație (banii au circulat între vânzători
și cumpărători).

Ecaterina Rupesac
Profesor pentru învățământul primar
Școala Gimnazială nr. 28
„Dan Barbilian” Constanța

Le-am sugerat elevilor să continue activitatea de schimb
între ei folosind banii, să înregistreze toate aceste activități
în foaia de cont, iar la sfârșitul anului școlar să prezinte
fiecare sumele de bani pe care le aveau.
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Apariţii în mass media
Din 2013-2014, „Filosofia pentru copii”, „Educaţia pentru societate”
şi „Educaţia financiară”, în oferta şcolară a elevilor din clasele primare
www.edu.ro Biroul de presă Luni, 26 august 2013
Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a aprobat, prin Ordin de Ministru, implementarea
programelor şcolare pentru disciplinele opţionale „Educaţie pentru societate”, „Filosofie pentru copii”
şi „Educaţie financiară”.
„Educaţie pentru societate” va fi studiată la clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, „Filosofie
pentru copii”, la clasa a III-a şi/sau a IV-a, iar „Educaţie financiară”, la clasele a III-a şi/sau a IV-a.
Cele trei discipline fac parte din curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul preuniversitar. Din
anul şcolar 2013-2014, programele şcolare pentru cele trei discipline, aprobate de ministrul Educaţiei
Naţionale, pot fi utilizate ca ofertă centrală de curriculum la decizia şcolii.
Programa pentru „Educaţie financiară” răspunde unei iniţiative dezvoltate de Comisia
Europeană în toate statele membre ale UE şi îşi propune educarea consumatorului şi dezvoltatea
receptivităţii elevilor pentru domeniul financiar. Programa pentru „Educaţie financiară” a
fost elaborată în colaborare cu serviciul de educaţie al Băncii Naţionale Române, care a pilotat
cursurile pentru această disciplină în mai multe unități şcolare, încă din anul 2010-2011.

Ce vor învăţa copiii de clasa a III-a la Educaţie financiară?
Povestea unei materii care a fost introdusă în învăţământul primar
şi programa şcolară integrală
de Raluca Pantazi 		

Joi, 29 august 2013

Ce este un cont, cum se foloseşte un card, ce este un P.O.S - sunt câteva dintre noţiunile pe care
elevii din învăţământul primar le vor învăţa începând din septembrie în şcoală, la disciplina opţională
„Educaţie financiară”. Ministrul Educaţiei a aprobat în urmă cu două zile programa şcolara pentru
această disciplină, care va fi predată la clasele a III-a, a IV-a. Ligia Georgescu Goloşoiu, consilier
în BNR şi realizator al programei, a povestit pentru HotNews.ro cum s-a luptat din 2007 pentru a
introduce această materie în şcoli. „Atragerea copiilor de la sate şi din micile oraşe este cea mai mare
provocare, pentru că de aici va veni o inteligenţă pe care nici nu o bănuim acum”, a declarat aceasta
pentru HotNews.ro.
Ligia Georgescu Goloşoiu - consilier în Banca Naţională a României (BNR), doctor în economie şi
coordonator al grupului de lucru care a realizat programa şcolară Educaţie Financiară - a declarat
că este cea care a pus bazele proiectului „Educaţie financiară în şcoli” încă din 2007. Contactată de
HotNews.ro, Ligia Georgescu Goloşoiu a afirmat că în martie anul acesta Consiliul de Administraţie al
Băncii Naţionale a României a aprobat proiectul „Educaţie financiară” şi a decis să susţină financiar
implementarea lui în învăţământul primar.
Manualele sunt gratuite: Fiecare elev care a optat pentru această disciplină va primi gratuit
manualul, împreună cu caietul elevului, numite „Educaţie financiară - Banii pe înţelesul copiilor”, a
declarat coordonatorul grupului de lucru care a realizat programa şcolară aprobată de MEN. Aceasta
a explicat că Banca Naţională a României „a înţeles necesitatea educării tinerei generaţii şi a viitorilor
consumatori de produse şi servicii bancare încă de la vârste fragede şi a asigurat financiar acoperirea
a peste 7.500 de seturi de cărţi (manualul, caietului elevului, respectiv ghidul pentru cadre didactice)”,
restul de seturi fiind acoperit din sponsorizări făcute de unele bănci. Aceste manuale au fost publicate la
Editura Explorator din Ploieşti, specializată în elaborarea manualelor şcolare şi a unor reviste pentru
copii, precum Cutezătorii şi Luminiţa.
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Piraeus Bank
Nu-i aşa că atunci când vei fi mare, îţi doreşti să
devii doctor, pompier sau pilot?
Să fii cel mai bun în domeniul tău?
Nu visezi să vizitezi cele mai îndepărtate ţări,
să te-mprieteneşti cu oamenii de acolo şi să faci
schimb de experienţă?
Sau să-ţi cumperi cea mai modernă tabletă?
Ce bine ar fi! Dar pentru toate aceste lucruri,
ai nevoie de bani.
Economiseşte alocaţia ta, banii primiţi de la
rude sau restul rămas de la cumpărături.
Îi poţi depune la bancă, într-un “Plan de
viitor pentru copii” şi, astfel, nu vei fi tentat
să-i cheltuieşti. În plus, vei primi şi dobânda
pentru aceştia.
Astfel, de la lună la lună, suma se va mări, iar
la 18 ani vei putea administra singur această
sumă - ca să-ţi cumperi ce vrei!

Un astfel de produs pentru copii e oferit şi de
Piraeus Bank care te ajută să strângi mai mulţi bani,
oferindu-ţi un bonus, dacă depui în fiecare lună bani
la bancă şi nu umbli la ei.

Te aşteptăm cu unul dintre
părinţi la noi ca să te învăţăm
cum să devii propriul tău
“bancher”!
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De la copii primite...

BANUL
Sunt banul cu două feţe
Şi am apărut pe lume
Trocul să-l înlocuiesc
Şi pe om să-l fericesc.
Se spune că banul nu aduce fericirea. Dar să ştiţi că la vederea mea, multe chipuri
s-au luminat şi le-au apărut zâmbete largi. Când eram tânăr, vremuri apuse de demult,
eram strălucitor, zimţat şi purtam pe o faţă chipul regelui. Treceam din punga cu galbeni
a unui lord, în poşeta delicată a unei ducese şi tot aşa mă învârteam în cercuri înalte,
parfumate, elegante şi deseori încuiate, până în visteria regală. Aveam prieteni sus-puşi:
un inel cu diamante, cercei cu perle, un ceas cu rubine, toţi înfumuraţi, deseori şterşi de
praf şi apreciaţi poate, mai mult decât valorau în realitate.
Era iarnă, la familia regală se organiza o nuntă - mărfuri, schimburi, plăţi...
Am intrat în plata inelului de logodnă şi eram acum în buzunarul bijutierului regelui.
Grijă prea mare n-a avut bijutierul de mine, pentru că am ajuns pe stradă printr-o gaură
făcută de molii.
Frig, zăpadă îngheţată, felinarele erau aprinse, oamenii erau în casă.
Pe stradă erau doar doi copii, rezemaţi de un morman de sloiuri, aşteptând mila
lui Dumnezeu, pentru că oameni nu treceau. Eu îi văd, stau un pic în cumpănă şi mă
rostogolesc la picioarele lor murdare şi îngheţate.
Copiii m-au zărit şi bucuroşi m-au strâns la piept. Eram valoros şi le-am asigurat
săptămâni bune mâncarea.
Am trecut apoi, de la un negustor la altul, de la oameni bogaţi la săraci, de la copii
la bătrâni.
Nu v-am spus nimic despre partea neagră a vieţii mele, despre cealaltă faţă a banului.
Viaţa de noapte ... distracţie, muzică, pariuri, ruletă, cazinouri. Obositor, dar interesant!
Am fost uitat pe masă împreună cu o sticlă de whisky şi o pungă de tutun şi am ajuns
la mâna unui pirat. Aşa am văzut mările, furtunile, lăzile întunecoase şi pline de pânze de
păianjen.
Mi-ar plăcea un loc într-o bancă, într-un seif, să fiu împrumutat, să cresc averea
bancherilor şi, la bătrâneţe, să ajung într-un muzeu.

Dar, deodată, se întâmplă ceva... Corabia e luată de un val uriaş, zdrobită,
scufundată şi amestecată cu spuma sărată.
Banul nostru stă acum undeva pe fundul mării, ancorat în trecut, cu speranţe de
viitor, la mâna destinului...
Ana Duinea, clasa a IV-a
Şcoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri’’ București

Lia Moronescu, clasa a IV-a
Keren Boingiu, clasa a IV-a
Şcoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri’’ București
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De la copii primite...

BĂNUŢUL
Am un portofel micuţ
Dar în el, doar un bănuţ.
Ceilalţi fraţi ai lui
I-am cheltuit pe jucării.
A rămas singurel
Şi vrea să plece şi el...
L-am cheltuit
Pe un biscuit.
Ilinca Ioniţă, clasa a III-a B
Şcoala ,,Herăstrău’’ Bucureşti

BANCNOTA DE 5 LEI
O bancnotă de 5 lei ajunse la un moment dat într-o puşculiţă de plastic. Locul era
strâmt şi întunecos. Începu să plângă. Fusese primită de un băieţel în ajunul Crăciunului.
Copilul încercase să o schimbe pe o carte frumos colorată pe care o văzuse în vitrina
unei librării, dar cartea valora mai mult. De aceea, zăcea acum în puşculiţa goală şi
întunecoasă. Era tristă şi credea că lumea se sfârşise pentru ea.
Deodată, un zgomot puternic o făcu să tresară. Sfioasă, bancnota ridică privirea
şi observă un bănuţ auriu, de toată frumuseţea.
- Cine eşti tu?
- Eu mă numesc EURO. Sunt moneda de 1 EURO. Dar tu?
- Eu sunt LEUL, bancnota de 5 lei.
- Aaa da! Am auzit de tine. De ce eşti tristă?
- Sunt tristă pentru că nu am nicio valoare. Sunt tristă pentru că stau închisă
aici, în loc să călătoresc şi să văd lumea.
- Nu trebuie să fii tristă! Faci parte dintr-o familie veche de peste 140 de ani şi
ai o istorie frumoasă. Trebuie să fii mândră de asta! Banii sunt făcuţi să circule, dar şi
să fie economisiţi. Copilul te-a pus cu grijă aici pentru că părinţii lui i-au explicat cât de
important este să fii chibzuit. Curând, nu vom mai încăpea în această puşculită. Nu vei
mai fi singură şi te vei simţi utilă atunci când micuţul îşi va putea cumpăra cu ajutorul
tău şi al fraţilor tăi cadoul visat.
Zâmbind optimistă, micuţa bancnotă îşi şterse lacrimile şi adormi fericită.
					
					
					

Maria-Theodora Preda, clasa a III-a
Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Bacău
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Impresii

Festivalul Internaţional al Educaţiei, Iaşi 2013
Un grup de 20 de elevi din clasa a IV-a de la şcoala ,,Gh. Asachi”
din Iaşi, însoţiţi de doamna învăţătoare Genoveva Gatu, a vizitat
Sucursala Regională a Băncii Naţionale. Copiii au fost foarte
încântaţi şi impresionaţi în acelaşi timp pentru că au avut ocazia
să viziteze Centrul de Procesare Numerar (C.P.N.). Interesaţi şi
curioşi de activitatea din bancă, au pus întrebări despre bancnotele
şi despre monedele aflate în circulaţie.
Vizita la C.P.N. a Sucursalei Regionale Iaşi le-a stârnit
copiilor un deosebit interes, ceea ce i-a determinat să-şi exprime
impresiile şi în scris. Vă prezentăm câteva din gândurile lor:

“A fost foarte interesantă vizita la BNR. Toate încăperile
miroseau a bani. Acest miros ne-a făcut să ne gândim la
planuri mari de viitor” - Gherasim Alexandru, clasa a IV-a A
“A fost o experienţă foarte interesantă. Aici lucrătorii au o responsabilitate
enormă şi cred că sunt foarte cinstiţi”.
Nu oricine poate vedea ceea ce am văzut eu azi. Sunt curioasă cum arată
un tezaur” - Leonte Ioana, clasa a IV-a A
“Mi-am dat seama că acel loc e special pentru că ascunde o mulţime de
bani. În viitor poate voi lucra şi eu acolo” - Damian Daria, clasa a IV-a A
“Ne-am deplasat într-o încăpere foarte interesantă... unde monedele
se grupau în tuburi şi, la rândul lor, acele tuburi se depozitau câte 10
în pungi de plastic. Mai apoi am intrat într-o camera unde se grupau
bancnotele. Am văzut cum bancnotele de 100 de lei se grupează câte
1.000 în pungi mici. La sfârşit, ne-am strâns tot grupul şi am făcut poze
pe care le vom păstra în minte mult, mult timp. Într-un final, ne-a fost
greu să părăsim această clădire. Dar am plecat cu sufletele împăcate
şi cu minţile luminate...” - Alupoaei Delia-Ioana, clasa a IV-a A

Conferinţa “Educaţia Financiară – O Nouă Disciplină Opţională la
Clasele Primare” - Râmnicu Vâlcea
Ideea de a se introduce acest opţional o consider foarte bine venită, cu atât mai mult cu cât trăim într-o societate de
consum, toată lumea, inclusiv copiii, au nenumărate oferte tentante pentru a cheltui, dar prea puţin se investeşte pentru a
învăţa să mai punem şi deoparte «bani albi pentru zile negre» sau nu numai cu acest scop.
Când eram copil, puneam bănuţii de la colindele din perioada sărbătorilor de iarnă şi bănuţii strânşi pe perioada vacanţei
de vară din diverse activităţi la puşculiţă, după care ajungeau în renumitul libret CEC; câţi copii mai fac acum aşa ceva?
De aceea, iniţiativa dumneavoastră este de apreciat şi cred că mesajul a ajuns la sufletul celor prezenţi la eveniment şi
sunt convinsă că vom avea şi în judeţul Vâlcea mulţi copii dornici să descifreze tainele banilor şi, de ce nu, să devină mici
consultanţi bancari pentru părinţii lor care nu au beneficiat de aceste instrumente de educaţie.
În ceea ce priveşte revista, este interesantă, uşor de parcurs, grafica deosebită, prezenţa copiilor cu povestioarele şi desenele
lor este tonică, iar dincolo de paginile ei, se poate imagina efortul şi dăruirea pe care le-aţi depus pentru apariţia ei.
Mult succes în continuare!

Mariana Barbu
Director – CEC BANK S.A. Sucursala Râmnicu Vâlcea

GLOSAR DE TERMENI
bancomatul – este cunoscut şi sub denumirea prescurtată de ATM, este un automat bancar
utilizat de către bănci pentru a oferi diverse servicii clienţilor acestora - eliberare numerar
şi tranzacţii bancare electronice: interogare sold, plata facturilor de telefonie mobilă şi
fixă, plata abonamentului TV, plata taxelor si impozitelor datorate administraţiei publice,
transferuri din contul de card în contul curent sau transferuri din contul de card în contul
de card virtual pentru efectuarea de cumpărături pe Internet. ATM-urile permit clienţilor
eliberarea de numerar în condiţii de operativitate maximă, permanent şi cu posibilitatea
eliberării şi în alte locuri decât sediul băncii. Eliberarea numerarului se realizează
automat prin introducerea unui card şi a codului personal de identificare - PIN, în limitele
disponibilului din cont sau, în cazul cardurilor de credit şi a cardurilor de debit cu facilităţi
de overdraft, în limita unui plafon stabilit de către fiecare bancă în parte. Pentru clienţii care
sunt posesori ai unor carduri emise de o altă bancă decât cea al cărui bancomat este utilizat
pentru retragere de numerar se percepe un comision suplimentar, sumele puse la dispoziţia
clienţilor fiind ulterior recuperate prin relaţiile de corespondenţă dintre bănci.
bugetul – reprezintă un document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile
şi cheltuielile unei instituții.
banul – subunitatea monetară românească; a fost introdus prin reforma monetară din
1867 care a adoptat sistemul zecimal pentru primul sistem monetar al României. De atunci,
unitatea monetară a României, leul, se subdivide în 100 de părţi, denumite bani.
banii – reprezintă o denumire generică pentru toate felurile de monede şi însemne ale valorii.
Au apărut din necesitatea de a facilita schimburile de mărfuri. La început, rolul de bani l-au
îndeplinit diverse obiecte, ulterior, această funcţie de echivalent a fost îndeplinită de metalele
preţioase, în special, de aur. Mai târziu, de-a lungul timpului, a fost necesară înlocuirea
banilor din metale preţioase cu banii confecţionaţi dintr-un material comun, respectiv banii
de hârtie şi cei metalici.
convertibilitatea - reprezintă proprietatea unei monede de a putea fi preschimbată contra
monedelor străine în mod liber pe piaţa valutară.
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