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Editorial

Conferinţa Judeţeană de Educaţie Financiară
Inspectoratul Școlar Judeţean Vrancea
şi Asociaţia pentru Promovarea
Performanţei în Educaţie au organizat
Conferinţa Judeţeană cu tema
,,Resurse educaţionale moderne şi
integrarea lor în activitatea didactică”.
Aceasta a fost dedicată cadrelor didactice
din învăţământul primar și a avut ca scop
dezvoltarea dorinţei de a inova
şi de a performa.

Doamna Ligia Georgescu-Goloşoiu - preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea Performanţei
în Educaţie (APPE) a prezentat aspecte legate de crearea unei culturi financiare de la vârste cât mai
mici, chiar de la nivelul grădiniţelor, până la liceu. Anul acesta, se dezvoltă un proiect pilot pentru 700
de elevi de gimnaziu.
,,Practic îmi doresc ca Educaţia financiară să ajungă să fie predată
de la gradiniţă până la facultate, ca o disciplină continuă, asa cum se
predau româna, matematica, istoria, geografia”, a precizat doamna
Ligia Georgescu-Goloşoiu.
În cei cinci ani de proiect, peste 250.000 de elevi din învățământul
primar din toată ţara învaţă noțiuni de educaţie financiară, predată fie
ca disciplină opţională, fie interdisciplinar.
Conferinţa a fost minuţios pregătită, având în vedere implicaţiile educaţionale. Cadrele didactice
prezente au manifestat interes şi disponibilitate, lansându-se în dezbateri şi chiar propuneri pentru
o cât mai eficientă derulare a acestui opţional care, de fapt, nu ar trebui să fie o opţiune, ci un ajutor
impetuos necesar unei societăţi aflate într-o permanentă dinamică financiară.

prof. Gabriela Oloeriu
Inspector școlar primar
ISJ Vrancea
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Marea Unire

O sută de ani de la Unirea Basarabiei cu România
În anul 2018, România sărbătorește
Centenarul Marii Uniri,
împlinirea unui secol
de la crearea României Mari.
Primul teritoriu locuit de români
care s-a unit cu România în anul 1918
a fost Basarabia.
De unde vine acest nume,
ce realitate teritorială acoperea și care a fost
destinul său istoric până în anul 1918?

Inițial, numele de Basarabia a desemnat sudul
teritoriului dintre Prut și Nistru, delimitat de Dunăre și
cu ieșire la Marea Neagră. Denumirea pare să fie legată
de numele lui Basarab I (cca 1310 – 1352), întemeietorul
Țării Românești, care a reușit eliberarea acestei zone
de sub stăpânirea tătarilor. Ulterior, acest teritoriu a
intrat sub stăpânirea domnilor Moldovei, după care a
fost cucerit de otomani, care l-au denumit Buceag.
În expansiunea sa către Vest, în cadrul
negocierilor purtate cu Imperiul Otoman în 1774,
Imperiul Rus a impus ideea că Basarabia desemnează
întregul teritoriu dintre Prut și Nistru. Apoi, a trecut
la anexarea Basarabiei în anul 1812, când s-a încheiat
Tratatul de la București în urma războiului turco – rus
început în 1806. Integrată administrației centralizate
rusești, Basarabia a fost supusă unui intens proces
de rusificare, prin impunerea limbii ruse în școli și
biserici și prin asimilarea elitelor.
Totuși, în secolul al XIX-lea, Basarabia a rămas
pe agenda diplomatică europeană ca un punct aparte
în cadrul problemei orientale. Astfel, la sfârșitul

Războiului Crimeei, Imperiul Rus fiind
înfrânt, la negocierile purtate în cadrul
Congresului de la Paris (1856), s-a discutat
chestiunea retrocedării Basarabiei. În cele
din urmă, având în vedere importanța
controlului gurilor Dunării, s-a convenit
ca numai partea de sud a acesteia, adică
județele Cahul, Bolgrad și Ismail să
revină în granițele Moldovei. Noul război
ruso - turc din 1877 – 1878 a redeschis
discuția despre statutul Basarabiei.
Recunoașterea independenței României și
a drepturilor sale asupra Dobrogei, Deltei
Dunării și Insulei Șerpilor de către marile
puteri reunite la Congresul de la Berlin
a fost legată de acceptarea reincorporării
Sudului Basarabiei în granițele Rusiei.
Unirea Basarabiei cu România a fost
posibilă în contextul Primului Război
Mondial, care a izbucnit în vara anului 1914
și a opus cele două blocuri politico – militare
care existau în Europa: Antanta sau Tripla
Înțelegere (Franța, Anglia și Rusia) și Puterile
Centrale sau Tripla Alianță (Germania și
Austro – Ungaria).
Poziția geopolitică a României, de fapt
a Vechiului Regat al României, era foarte
complicată, deoarece în afara granițelor sale
erau mai multe teritorii locuite de români
deținute atât de Imperiul Austro – Ungar
(Transilvania, Banat, Bucovina), cât și de
Imperiul Rus (Basarabia). În plus, România
semnase în 1883 un tratat secret de alianță cu
Puterile Centrale.
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Acest tratat prevedea că aliații sunt
obligați să-și acorde ajutor militar reciproc
în cazul unui atac neprovocat. Având în
vedere că războiul începuse prin atacarea
Serbiei de către Austro – Ungaria, România
a invocat acest aspect pentru a-și justifica
opțiunea în favoarea neutralității.
În timpul neutralității (1914 – 1916),
fiecare bloc militar a încercat atragerea
României de partea sa. În același timp,
guvernul liberal de la București s-a pregătit
pentru război acționând pe două planuri:
diplomatic (pentru a obține garanții cât mai
solide) și militar (pentru instruirea și dotarea
armatei). În urma negocierilor purtate de
prim - ministrul I.I.C. (Ionel) Brătianu, la
4/17 august 1916, România a semnat două
convenții secrete cu reprezentanții Antantei
(una politică și cealaltă militară), prin care se
angaja să intre în război de partea acesteia,
declarând război Austro – Ungariei. La
rândul său, Antanta recunoștea dreptul
României de a se uni cu Transilvania,
Banatul și Bucovina. În această situație,
principala sacrificată a fost Basarabia. Un
martor apropiat al acestor evenimente,
omul politic liberal I. Gh. Duca, scria despre
„drama îngrozitoare” a Basarabiei, deoarece
„România, nevăzând încă putința ca din
războiul mondial să iasă dezmembrarea
ambelor împărății ce țineau pe frații ei
subjugați, era silită să aleagă între dânșii și,
alegând, sacrifica deocamdată Basarabia ca
să poată salva și întări restul”.
Tot I. Gh. Duca consemna „durerea” din
„sufletul lui Brătianu, ca şi al nostru al
tuturora” „că din această recunoaştere a
drepturilor românismului lipsea Basarabia”,
precum și declarația lui I.I.C. Brătianu: „Am
renunţat la Basarabia, am comis o adevărată
nelegiuire”.
Mersul războiului a fost plin de
sacrificii și de complicații pentru România,
dar anul 1917 a adus sfârșitul regimului
țarist și cucerirea puterii politice de către
bolșevici. Imperiul Rus a intrat pe drumul
dezintegrării. În acest context, Congresul
soldaților moldoveni din Basarabia a decis

înființarea Sfatului Țării, pentru a conduce provincia.
La 2 decembrie 1917, Sfatul Ţării a proclamat Republica
Democratică Moldovenească și a desemnat un consiliu
al directorilor pentru conducerea acestuia. Situația era
însă foarte gravă: administrația rusă nu mai funcționa,
trupele ruse bolșevizate nu mai puteau fi controlate, iar
Ucraina emitea pretenții de anexare. În acest context,
autoritățile provizorii au solicitat intervenția Armatei
Române. Trecerea Prutului de către trupele române
a fost primită cu entuziasm de locuitorii Basarabiei,
dar a determinat ruperea relațiilor diplomatice dintre
Rusia și România, precum și confiscarea Tezaurului
României depus la Moscova.
Sfatul Țării a proclamat independența Republicii
Democratice Moldovenești, iar la 27 martie 1918, reunit
în sesiune solemnă, a supus la vot unirea Basarabiei cu
România. Unirea cu România a fost votată cu 86 de
voturi pentru, 36 de abțineri și 3 împotrivă. Declarația
de unire a fost adusă regelui Ferdinand la Iași și unirea
Basarabiei cu patria – mamă a fost ratificată prin decret
regal. Ion Inculeț și Daniel Ciugureanu au devenit
membri ai guvernului României, condus de Alexandru
Marghiloman, ca reprezentanți ai Basarabiei.
Una din primele instituții românești care au
intervenit în Basarabia a fost Banca Națională a
României, deoarece, în aprilie 1918, leul devenea
unitatea monetară a Basarabiei.
Actul unirii Basarabiei cu România a fost
consacrat în plan internațional în cadrul Conferinței
de pace de la Paris, prin tratatul semnat la 28
octombrie 1920 de Franța, Marea Britanie, Italia și
Japonia, pe de o parte, și România, pe de alta. Rusia
bolșevică, devenită ulterior
URSS, nu a fost acceptată la
lucrările Conferinței și nu a
recunoscut niciodată această
unire, cel mult a considerat că
România trebuie să renunțe
la revendicarea Tezaurului
confiscat în schimbul acestui
teritoriu.
În iunie 1940, URSS a
prezentat României notele ultimative prin care Basarabia
a fost inclusă în granițele sale. Prin Tratatul de pace de la
Paris din 1947, granița româno – sovietică a rămas cea
stabilită în 1940.
Nadia Manea
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Despre cuvânt, minte şi economie
În cazul comerțului, una dintre problemele
cele mai mari ale negustorilor de atunci și acum
era evidența operațiunilor comerciale și mai
ales, a avuției acumulate și a datoriilor. Astfel, pe
tăblițe din lutul luncilor fluviilor din Mesopotamia,
s-au înscris primele semne cuneiforme ale unor
operațiuni comerciale, care erau uscate la soare
și puteau fi păstrate multă vreme de oamenii
de încredere ai cetăților. Tot pe aceste tăblițe
s-au consemnat și primele tranzacții cu bani
scripturali, iar posteritatea a fost în măsură să
afle cel mai vechi nume consemnat din istorie, Kușim. Locuitorii acelor cetăți au preluat îndeletnicirea
scrisului pentru a reda și alte aspecte din viața fiecărui om. Cârmuitorii orașelor, tot mai aglomerate,
au creat primele texte de lege pentru a putea împărți mai echitabil dreptatea, iar supușii să cunoască
regulile unei societăți. Alți oamenii, înțelepții orașelor, aveau răgazul de a cugeta la sentimentele
umane, la problemele de zi cu zi ale oamenilor. Așa s-a născut călătoria epopeică a lui Ghilgameș în
căutarea nemuririi. Chiar dacă eroul nu a descoperit calea spre nemurire, prin scrierea cuneiformă
și tăblițele de lut faptele sale au rămas nemuritoare.
Istoricilor le-ar fi foarte greu să recreeze,
fie și într-o realitate virtuală,
vechea societate sumeriană,
de acum 5.000 sau 5.500 de ani,
în complexitatea sa.
Cert este că a fost o civilizație creată
în contextul dezvoltării agriculturii,
meșteșugurilor și comerțului,
a economiei, în general.

Într-un timp foarte scurt, scrisul a trecut granița evidențelor negustorești sau contabile.
Cantități impresionante de înțelepciune, sub forma cuvintelor scrise, s-au adunat în marile metropole
ale lumii antice, dar care erau totodată și mari centre comerciale, cum era bunăoară Alexandria
Egiptului ptolemeic, unde, alături de una din cele mai mari bănci din antichitate, funcționa și celebra
bibliotecă. Acolo, s-a păstrat toată înțelepciunea omenirii de până atunci, dar a fost arsă de fanatismul
unor oameni care își revendicau deținerea adevărului absolut. Odată cu biblioteca s-au pierdut nu
numai gândurile și înțelepciunea înscrisă pe sulurile de papirus, ci și forța economică a urbei.
Putem observa că există o legătură evidentă între cultură și economie, între cuvântul scris și
prosperitate. La Strasbourg, în secolul XV, își ducea traiul un bijutier (o meserie care în acele vremuri
era apropiată de îndeletnicirea celor care dețineau monetării), care nu avea o situație materială de
invidiat, aflându-se deja către apusul vieții sale. Numele său era Johannes Gensfleisch zur Laden zum
Gutenberg. El a creat la o vârstă înaintată pentru acele timpuri, peste 55 de ani, o inovație, care avea
să schimbe fața lumii, tiparul.
Îndeletnicirea tiparului s-a răspândit cu repeziciune în Europa, ajungând și în Transilvania.
Nicolae Iorga ne spune într-o lucrare a sa că în anul 1544 sașii din Sibiu au făcut să apară un catehism
valah, care este prima tipăritură în limba română. Tot el ne spune că “Sfatul orășenesc brașovean a
rânduit predică românească pentru românii din suburbii care trăiau sub ocrotirea sa. Curând după
aceea, judele din Brașov, Johannes Benckner (…) luă inițiativa de a se publica cele dintâi Evanghelii și
Psaltiri în grai românesc. În serviciul sașilor lucra și meșterul Coresi, unul dintre mulții fugari politici
din Țara Românească și în Brașov, pe urmă în Sas Sebeș, au apărut astfel de cărți fundamentale care
au fost cea dintâi lămurire ortodoxă a Evangheliilor, cea dintâi încercare de a se preface Vechiul
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Testament în românește”. La început, pe
calea credinței, apoi folosindu-se puterea
cuvântului scris, în români s-a deșteptat
dorul de cunoaștere, inclusiv al identității sale
naționale și al dezvoltării sale materiale. Așa
au apărut mișcările de emancipare națională
din Transilvania. Școala Ardeleană a adus
știința de carte copiilor români din Ardeal,
care au avut posibilitatea de a studia pentru
a transmite mai departe credința, limba
și istoria românilor. Totodată, au reușit să
educe oameni vrednici să conducă afaceri,
să-și cultive mai eficient pământul pe care îl
exploatau, dar nu îl dețineau, i-au învățat pe
români să-și ceară dreptul asupra pământului
și să trăiască din el. Elita intelectuală ardeleană, vrednică continuatoare a Școlii Ardelene a dat
românilor primii bancheri, care au cumpărat pământ de la grofii transilvăneni, pe care l-au împărțit
acelor români care erau vrednici de încrede pentru asta.
În ajunul unirii de acum un veac, românii, prin forța cuvântului scris și tipărit, își dezvoltaseră
capacitatea de a pune laolaltă cuvântul pentru minte, inimă și literatură cu cel care definește rigoarea
economică, fără de care inima sărăcește și se sfărâmă, la fel ca zidurile bibliotecii din Alexandria.
Astăzi, cuvântul tipărit stă pe bancnotele țărilor. Urmașii lui Gutenberg, devin din nou, prin
dreptul oferit de state, cei ce dau formă valorii, tipărind bani din hârtie, fără a mai folosi creuzetele
și cuptoarele pentru metale prețioase, ci computere și prese de tipar.
Pe leii noștri, îi avem pe Iorga, care ne-a cercetat
trecutul și făcut mândri de el, pe George Enescu ce a
pus pe portativ doina românească, pe Grigorescu care
a arătat chipul poporului nostru prin forța culorii și
a tușei, pe Aurel Vlaicu ce ne-a ridicat înspre înălțimi,
arătând că prin forța tehnologiei românești Carpații nu
mai sunt un obstacol între români, Lucian Blaga cel care
a sădit mirabila sămânță și Eminescu cel care a găsit
un loc luceafărului românesc în univers prin limba ce a
măiestrit-o. Ei sunt substanța vie a poporului român pe
care trebuie să o păstrăm în memorie. Undeva, într-un
orizont de timp ne așteaptă o Europă Unită care, după
cum spune Pascal Bruckner, are pe simbolul valorii sale
„poduri și arcade, pe fondul unei hărți a Europei, gigantică
sală de așteptare în care oamenii din lumea întreagă sunt
invitați să se întâlnească într-un spațiu fără frontiere.”

Prin cuvânt, am devenit
mai atenți cu valorile noastre,
la început materiale
apoi spirituale,
prin cuvânt am început
să ne căutăm nemurirea,
să dăm sens vieții și societății,
prin cuvânt ne-am apropiat
de divinitate și tot prin cuvânt
am reușit să redăm măcar ceva
din noi nemuririi.
Septimiu Moga - BNR
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Câteva detalii despre dobânzile bancare (IV)
Ultimul articol din această serie este dedicat
dobânzii anuale efective.
Deşi este o noţiune relativ nouă în
vocabularul românilor, dobânda anuală
efectivă (DAE) a devenit cel mai
urmărit indicator de către persoanele
fizice care contractează un împrumut
de la o instituţie de credit sau instituţie
financiară nebancară (IFN), datorită faptului
că sintetizează într-o singură cifră toate
obligaţiile de plată ale unui debitor ce derivă
dintr-un contract de credit.

DAE a fost definită pentru prima dată în Legea nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor
de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice şi se aplica numai creditelor pentru
consum. În prezent, DAE este reglementată de Ordonanţa de urgenţă nr.50 din 9 iunie 2010 privind
contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.288/2010,
cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG 50/2010, dar şi de Ordonanţa de urgenţă
nr.52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile,
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.50 din 9 iunie 2010 privind
contractele de credit pentru consumatori, denumită în continuare OUG 52/2016. Potrivit celor două
acte normative, DAE se calculează şi se include în toate contractele de credit, atât cele pentru consum,
cât şi cele pentru locuinţe.
Potrivit art.3 pct.14 din OUG 52/2016, dobânda anuală efectivă reprezintă costul total al
creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea creditului, după caz, egală, pe
o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor – trageri, rambursări şi costuri,
viitoare sau prezente, convenite de creditor şi de consumator.
Costul total al creditului pentru consumator este definit la art.3 pct.12 din acelaşi act normativ şi
cuprinde toate costurile, inclusiv:
a) dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte
consumatorul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de creditor, cu excepţia
taxelor notariale;
b) costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de
asigurare, dacă încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obţinerea creditului
însuşi sau pentru obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele şi condiţiile prezentate;
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c) costul evaluării bunului, excluzând costurile pentru înregistrarea transferului dreptului
de proprietate asupra bunului imobil şi orice alte costuri plătibile de către consumator pentru
nerespectarea angajamentelor prevăzute în contractul de credit.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 29 alin.(2) din OUG 52/2016, costurile
deschiderii şi menţinerii unui anumit cont, costurile utilizării unui mijloc de plată atât pentru
tranzacţii, cât şi pentru trageri din acel cont, precum şi alte costuri legate de operaţiunile de plată
sunt incluse în costul total al creditului pentru consumator, ori de câte ori deschiderea unui cont sau
menţinerea acestuia este obligatorie pentru obţinerea creditului sau pentru obţinerea acestuia în
conformitate cu termenii şi condiţiile oferite.
Formula de calcul a DAE este prezentată în anexa nr.1 la OUG 52/2016:

unde:
- X este DAE;
- m este numărul ultimei trageri;
- k este numărul unei trageri, aşadar 1 ≤ k ≤ m;
- Ck este valoarea tragerii k;
- tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri
ulterioare, aşadar t1 = 0;
- m’ este numărul ultimei rambursări sau plăţi;
- l este numărul unei rambursări sau plăţi;
- Dl este cuantumul unei rambursări sau plăţi;
- sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, între data primei trageri şi data fiecărei rambursări
sau plăţi următoare.
Calculul DAE se bazează pe ipoteza conform căreia contractul de credit urmează să rămână
valabil pe perioada convenită, iar creditorul şi consumatorul îşi vor îndeplini obligaţiile în condiţiile
şi în termenele convenite în contractul de credit.
Conform formulei de calcul, mărimea DAE depinde atât de valoarea dobânzilor, comisioanelor
și taxelor plătite, cât și de momentul acestor plăți în raport cu prima tragere.
Pentru a exemplifica influența asupra DAE a momentului plății sau rambursării în raport cu
data primei trageri, considerăm cazul simplu al mai multor credite de 1000 lei trase într-o singură
tranșă, pentru care urmează să se ramburseze la finalul contractului 1100 de lei (1000 de lei creditul
primit și 100 lei dobândă, comisioane și alte taxe).
Primul credit are scadența la un an de la primirea banilor, al doilea credit are scadența la
șase luni de la primirea banilor, al treilea credit are scadența la trei luni de la primirea banilor iar
al patrulea credit are scadența la o lună de la primirea banilor.

pentru care urmează să se ramburseze la finalul contractului 1100 de lei (1000 de lei creditul p

8

100 lei dobândă, comisioane și alte taxe).
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Primul credit are scadența la un an de la primirea banilor, al doilea credit are scadența la șase

la primirea banilor, al treilea credit are scadența la trei luni de la primirea banilor iar al patrule
are scadența la o lună de la primirea banilor.

Abecedar monetar

Formula de calcul a DAE și rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul următor:
Formula de calcul a DAE și rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul următor:
DAE

Nr.

Scadența

credit

creditului

1

Un an

1000*(1+X)0 = 1100*(1+X)-1/1

10

2

Șase luni

1000*(1+X)0 = 1100*(1+X)-1/2

21

3

Trei luni

1000*(1+X)0 = 1100*(1+X)-1/4

46

4

O lună

1000*(1+X)0 = 1100*(1+X)-1/12

214

Formula de calcul a DAE

(%)

Așadar, pentru aceeași sumă rambursată, DAE este de 21 de ori mai mare dacă rambursarea
se realizează la o lună de la primirea banilor decât dacă rambursarea se realizează la un an de la
primirea banilor.
Așadar, pentru aceeași sumă rambursată, DAE este de 21 de ori mai mare dacă ramburs

realizează
la o lună
la primirea
banilor
decât dacă
rambursarea
se realizează
la un
O altă caracteristică
a formulei
dedecalcul
a DAE
o reprezintă
influența
numărului
de plăți
dean de la p
dobândă pe parcursulbanilor.
unui an asupra valorii DAE, întrucât DAE este calculată în termeni anuali
(pentru mai multe informații, consultați numerele 15 și 18 ale acestei reviste, în care este prezentată
rata anualizată a dobânzii).
Ce înseamnaa aceasta?
Daca
vom
calcula
DAE pentru
un credit
pentru
O altă caracteristică
formulei de
calcul
a DAE
o reprezintă
influența
numărului
de plăți de d
care trebuie să plătim numai dobanda, lunar, fără alte costuri, taxe sau comisioane, DAE va diferi de
pe parcursul
unui cu
an asupra
valorii DAE,
întrucâtpeDAE
esteplata
calculată
în termeni
(pen
rata dobânzii. Astfel, pentru
un credit
rata dobânzii
de 10.00%
an, cu
dobânzii
lunar anuali
și
fără alte costuri suplimentare,
DAE esteconsultați
10.47% pe
an!
multe informații,
numerele
15 și 18 ale acestei reviste, în care este prezenta

anualizată
a dobânzii). Ce înseamna aceasta? Daca vom calcula DAE pentru un credit pent
Așadar, este important
de știut:
trebuie să plătim numai dobanda, lunar, fără alte costuri, taxe sau comisioane, DAE va diferi
- consultați atât
oferta Astfel,
de creditare,
câtcredit
și cadrul
legal
(prezentat
mai sus)
DAE
dobânzii.
pentru un
cu rata
dobânzii
de 10.00%
pe an,aferent
cu plata
dobânzii lunar
pentru a vedea ce costuri impuse de creditor sunt incluse și abia apoi comparați DAE din ofertele
alte costuri suplimentare, DAE este 10.47% pe an!
de creditare;

- DAE are două componente: o componentă de dobândă și o componenta de comisioane și
alte taxe de plătit;
- componenta de dobândă
din DAE este anualizată, fiind
influențată de numărul de plăți de
dobândă pe parcursul unui an;

3

- DAE depinde atât de
dobânzile, comisioanele și taxele
pe care urmează să le plătiți la un
credit, cât și de momentul în timp
în care le plătiți.
Dumitru Pîrvu
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Curriculum Educaţie Financiară
Curriculum-ul din învăţământul primar prezintă, prin finalităţile, conţinuturile, timpul de
instruire, strategiile educaţionale promovate, o abordare globală a educaţiei, asigurând satisfacerea
nevoilor, suficient de variate, prezente şi a celor de perspectivă, ale şcolarilor. Datorită caracterului
său flexibil, facil de adaptat la necesităţile momentului, curriculum-ul poate sprijini în mod real
adaptarea copilului la societatea dinamică, în care se naşte şi trăieşte, înarmându-l, progresiv, cu
cunoştinţe atitudini şi deprinderi necesare în viaţă.
Opţionalul de Educație financiară,
predat de sine stătător,
cât şi integrat, reprezintă un
prim pas în punerea bazelor
unei educaţii financiare
atât de necesare omului contemporan.
Fiecare activitate este o provocare
la cunoaştere şi acţiune, o propunere de
călătorie fascinantă în lumea banilor.

Copiii vor identifica şi exersa diferite tipuri
de comportamente în situaţii de învăţare autentică.
Ei vor învăţa reguli de politeţe pe care trebuie să
le aplice la cumpărături, în excursii şi nu numai,
vor fi familiarizaţi cu produse, obiecte realizate
de ei, cu bancnotele şi monedele din ţara noastră,
vor învăţa să economisească, dar şi să muncească
pentru a obţine ceea ce-şi doresc.
Jocul este principala modalitate de realizare
a acestor abilităţi, îmbinând armonios elementele
instructiv-educative cu cele distractive.

Câteva obiective ce decurg din finalităţile acestei discipline pot fi (în special la clasele P, I-II):
- Dezvoltarea capacităţii de
înţelegere a realităţii înconjurătoare în
vederea formării conştiinţei financiare
a copiilor, a capacităţii de transfer, de
valorificare, de aplicare a cunoştinţelor
asimilate;
- Educarea capacităţii de
observare, de efectuare a unor
experienţe cu privire la influenţa
factorilor
mediului
asupra
organismelor vii;
- Formarea unei atitudini corecte
despre muncă, beneficiile acesteia şi
despre bani şi la adoptarea unui stil de
viaţă sănătos, în relaţie cu aceştia;
- Cunoaşterea unor reguli şi a unor conduite pentru efectuarea cheltuielilor şi îndeplinirii unor
obiective financiare pe termen scurt, mediu si lung, pentru reducerea cheltuielilor;
- Formarea şi exersarea unor conduite prosociale (întrajutorare, donare, împrumut etc.),
responsabile (cheltuim ce am câştigat prin ceea ce am făcut sau ce am economisit) şi civilizate
(utilizarea formulelor de politeţe specifice şi a convenţiilor sociale în relaţie cu copiii, cu adulţii, cu
instituţiile).
Prof. Violeta Mihaela Lemnaru
jud. Vrancea
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Educaţia Financiară prin metode non-formale
După cum bine spunea Albert Einstein,
,,jocul este cea mai înaltă formă
de cercetare”.
Mărțișorul a venit anul acesta cu provocări
interesante pentru copiii înscriși în cadrul
opționalului de Educație Financiară,
prin extinderea paletei
de materiale educaționale.
Astfel, ne-am propus realizarea unui joc prin care să aducem o componentă non-formală în
cadrul disciplinei de Educație Financiară din școli și grădinițe. Obiectivul principal este dezvoltarea
unei gândiri logice și analitice orientate către o abordare antreprenorială. Copiii sunt invitați să învețe
noțiuni elementare despre bani, despre cum se produc, se economisesc și se cheltuiesc cu prudență,
alături de personajele principale din manualele de Educație Financiară, Alexandra și Ionuț.
Povestea jocului este impresionantă, din punct de vedere al calității. Ea este parte a unui proces
atent gândit pentru a atinge obiectivele de învățare din manualele și caietele de lucru de Educație
Financiară. În cadrul jocului, s-au folosit elemente de gamification, care reprezintă o abordare
educațională care îi motivează pe elevi să învețe prin utilizarea jocurilor și a elementelor de joc în
mediile de învățare. Scopul este de a maximiza bucuria și angajamentul prin captarea interesului
elevilor și inspirarea acestora de a continua învățarea.
“În generația digitală de astăzi,
gamification a devenit o tactică populară
pentru a încuraja comportamente specifice și
pentru a crește motivația și implicarea. Deși, se
întâlnește frecvent în strategiile de marketing,
este acum pusă în aplicare și în multe programe
educaționale, ajutând dascălii să găsească
echilibrul între atingerea obiectivelor lor și
acoperirea nevoilor elevilor.” [Huang, Wendy
Hsin-Yuan, and Dilip Soman. “Gamification
Of Education.” 2013. p.5]
Gamification, definit pe larg, este procesul de definire a elementelor care cuprind jocuri sau
care fac ca aceste jocuri să fie distractive și motivante, astfel încât jucătorii să continue să joace și să
folosească aceleași elemente și în alte contexte de viață pentru a influența comportamentul pe termen
lung. Jocurile aplicate în învățare sunt considerate jocuri serioase, în care experiența de învățare
se concentrează pe povestiri și întâmplări serioase și utile în societate, desfășurată într-un mediu
controlat, academic.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Importanța utilizării acestor elemente în educație este descrisă într-o publicație a World
Government Summit în colaborare cu Oxford Analytica, “Gamification and the Future of
Education”, evidențiind o serie de beneficii aduse de utilizarea gamification, pe care ne-am propus
să le folosim în cadrul jocului, din care amintim câteva:

Disponbilitate: jocurile sau elementele de gamification sunt disponibile pe
platforme dedicate, chiar și în afara orelor de școală.
Feedback imediat: sunt programate să ofere feedback imediat copiilor:
recompense pentru încurajarea comportamentului pozitiv și descurajarea celui
negativ, fără a leza personalitatea jucătorului.
Responsabilitate socială colectivă: sunt utilizate activități de grup pentru

încurajarea lucrului în echipă.

Provocări pe măsura aptitudinilor: provocările trebuie să fie adaptate

aptitudinilor jucătorilor, astfel încât să motiveze învățarea și competiția, dar, în
același timp, să nu descurajeze jucătorii care s-ar putea considera mai puțin pregătiți.

În cadrul jocului, am urmărit, de asemenea, să evităm părțile negative aduse de gamification:
utilizarea în exces a jocurilor poate provoca anumite comportamente nedorite (lipsa de atenție, lipsa
de motivație de a învăța fără recompense imediate). În această notă, am urmărit utilizarea cu prudență
a recompenselor vizuale, dar și auditive, orientându-le atenția către cele două personaje și activitățile
pe care trebuie să le facă pentru a le ajuta. Durata unui joc este un alt factor important pe care l-am
luat în considerare în mecanica jocului, așa încât să ghidăm copiii printr-un flux antreprenorial, fără
a crea o dependență, chiar și pe termen scurt.
În concluzie, ne-am propus să extindem educația formală și prin metode non formale, evidențiind
părțile pozitive și constructive în cadrul procesului de învățare din ambele metode, prin implementarea
unui joc pe placul generației digitale pentru a o pregăti din timp să înțeleagă domeniul financiar.
Natalia Lepădatu
Părinte şi Expert IT
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Strategii didactice

Un demers inovativ
Pornind de la inițiativa Comisiei Europene în toate țările membre ale Uniunii Europene,
care vizează educația consumatorului de servicii financiare, precum și dezvoltarea receptivității
elevilor pentru domeniul financiar, Casa Corpului Didactic Maramureș în parteneriat cu Asociația
pentru Promovarea Performanței în Educație, respectiv Banca Română pentru Dezvoltare a propus
spre acreditare un curs care vizează cadrele didactice din învățământul preuniversitar din județul
Maramureș, dar și din județele în care va exista interes din partea CCD-urilor solicitând extinderea
locației și formatorilor în vederea derulării acestui program.
În acest sens, la început de an,
prin Ordinul Ministerului
Educației Naționale nr.
3019/08.01.2018, s-a
acreditat programul
de formare continuă
„Educație financiară”,
gândit pe un număr de 62
de ore, respectiv 15 credite
profesionale transferabile.

Astfel, avem toate pârghiile
pentru derularea acestui program.
Acesta constituie o nouă oportunitate,
deoarece educaţia financiară presupune
să-l înveţi pe adult, respectiv pe copil,
în primul rând, noţiuni de bază
şi nu noţiuni complexe.

Vorbim de noţiuni de bază precum: ce sunt banii, cum apar banii în casă, diferenţa dintre
nevoi şi dorinţe, economisire, împrumut, bănci, credite, carduri, dobânzi, depozite etc. Un exemplu
edificator în acest sens îl oferă Beth Kobliner, autoarea best seller-ului „Get A Finaincial Life”, este de
părere că, pe copii îi poți învăța conceptele financiare încă de la vârsta de trei ani când sunt capabili
să înțeleagă ce înseamnă a economisi și a cheltui. Totodată, un raport dat pubicității de Universitatea
Cambridge arată faptul că obiceiurile financiare ale copiilor se formează până la vârsta de șapte ani.
În principiu, fiecare dintre noi ne dorim ca, în calitate de adulți, să fim responsabili cu banii noștri,
să știm să ne gestionăm eficient finanțele personale, însă foarte puțini dintre noi își construiesc o
strategie clară în acest sens.
Programul de formare continuă se bazează pe o serie de principii esențiale precum:
- Principiul care vizează integrarea în Europa;
- Principiul specific dezvoltării capacităţii de înţelegere a noţiunilor financiare;
- Principiul bazat pe abordarea globală şi individualizarea elevului care presupune identificarea,
stimularea şi valorificarea tuturor capacităţilor cognitive, afectiv relaţionale, social adaptative în
societatea actuală;
- Principiul accesului la educaţie prin cultura universală;
- Principiul cooperării şi parteneriatului în educaţia internaţională.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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De asemenea, s-a urmărit corelarea acestui program cu politicile şi strategiile naţionale de
dezvoltare a educaţiei stabilite de MENCS prin faptul că răspunde rigorilor reformei din educaţia
românească şi necesităţilor de formare continuă privind proiectarea, organizarea şi evaluarea
activităţilor didactice, a managementului lecţiilor şi a comunicării didactice. Din acest motiv, scopul
programului de formare continuă îl reprezintă abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea unor
activități de educație financiară în rândul elevilor din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, iar
pentru implementarea acestuia s-au formulat o serie de obiective cu privire la:
- însuşirea cunoştinţelor teoretice privind dezvoltarea competenţelor de educaţie financiară
prin activități formale și nonformale;
- dezvoltarea deprinderilor de proiectare a unor activităţi didactice şi activităţi libere alese
care vizează educaţia financiară modernă prin joc;
- dezvoltarea deprinderilor de realizare a unor activități didactice pentru educaţia financiară
prin demersuri formale și nonformale;
- formarea și însușirea noțiunii de consumator, a dreptului de apărare și de a fi apărat în
calitatea de beneficiar al produselor și al prestărilor de servicii; conștientizarea valorii banilor ca
metodă de educație a școlarilor.
În ceea ce privește competențele generale pe care le formează programul Educație Financiară
cursanţilor amintim: îmbogăţirea repertoriului conceptual cu noi concepte, noţiuni cheie, idei ancoră care
să completeze fondul general de activităţi în domeniul educației financiare; dezvoltarea unor demersuri
didactice care țin seama de nevoile elevilor/ sensibilizarea față de domeniul financiar, de abilitare economică
și de incluziune economică; dezvoltarea unor competențe de comunicare/relaționare interpersonală
eficiente în demersurile didactice formale/nonformale specifice predării-învățării educației financiare;
dezvoltarea deprinderii de administrare şi gestionare a resurselor financiare personale la achiziționarea
unor produse si prestări de servicii prin strategii didactice care să oglindească în viața cotidiană calitatea
de consumator, dreptul la apărare și de a fi apărat.
Prin cele șase teme pe care și le
propune, programul de formare
continuă va permite ameliorarea
unor practici pedagogice
articulând viziunea novatoare
în ceea ce privește utilizarea
conceptelor cheie care vizează
educaţia consumatorului de servicii
financiare, precum şi
dezvoltarea receptivităţii elevilor
pentru domeniul financiar.
Prof. Gelu Todoruț, director CCD MM
Prof. Georgeta Iuga, metodist CCD MM
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Recenzie

Educaţie Financiară pentru gimnaziu
Apariția unui manual de educație financiară pentru elevii
claselor gimnaziale, semnat Ligia Georgescu-Goloșoiu, nu ne-a
surprins pe noi, cei care o cunoaștem pe autoare de câțiva ani, de
când se dedică proiectelor pionierești ce vizează educarea elevilor
în sensul dobândirii de cunoștințe, deprinderi și atitudini necesare
dezvoltării și manifestării unui comportament financiar responsabil.
Manualul este o completare firească și necesară a materialelor
didactice puse deja la dispoziția preșcolarilor și a elevilor claselor
primare, precum și a cadrelor didactice care au înțeles necesitatea
abordării la clasă a unor subiecte din domeniul financiar, încă de
la aceste vârste.

Conținutul acestuia este prezentat
într-un stil consecvent și este structurat
în nouă capitole, modul de organizare
a temelor respectând logica
internă a disciplinei.
În câteva dintre aceste capitole (Capitolul I - Banii, Capitolul II - Banii și formele acestora, Capitolul
III - Valutele sau monedele altor state, Capitolul VII - Economisirea, Capitolul VIII - Cardurile) sunt
reluate, într-o altă formă și, evident, îmbogățite și dezvoltate concentric, unele informații prezentate în
manualul pentru clasele a III-a şi/sau a IV-a, ceea ce face ca disciplina să poată fi studiată și de elevi ai
claselor gimnaziale, care nu au studiat-o în clasele primare.
Capitolul IV - Nevoi și dorințe abordează un subiect extrem de important, propunându-și să-i învețe
pe elevi să cheltuiască banii în mod responsabil și să-i determine să înțeleagă necesitatea economisirii
într-o lume în care există tot mai multe tentații, iar resursele sunt limitate.
Unele dintre cele mai interesante și mai utile informații sunt cuprinse în Capitolul V - Bugetul, prin
parcurgerea căruia elevii află cum pot să își gestioneze banii, cum se realizează o proiectare a bugetului
propriu sau a bugetului familiei, după modelul prezentat la pagina 59, care sunt avantajele realizării
unui buget de venituri și cheltuieli.
Capitolul IX - Protecția consumatorului vizează educarea și conștientizarea elevilor asupra
drepturilor pe care le au în calitate de consumatori de produse și servicii. Includerea în cuprinsul
manualului a unor astfel de informații este mai mult decât binevenită, întrucât copiii și tinerii sunt
categoria de populație cea mai vulnerabilă.
De remarcat faptul că, maniera de prezentare a conținuturilor este atractivă, adecvată nivelului de
vârstă al elevilor. Evident că se uzitează termeni specifici domeniului financiar, însă aceștia sunt, de
fiecare dată, însoțiți de explicații detaliate și exemple care să faciliteze înțelegerea și însușirea lor. Mai
mult, fiecare capitol al manualului se încheie cu un mic glosar în care sunt “inventariați” și definiți
termenii specifici utilizați pe parcurs.
Setul de întrebări cu care se încheie capitolele dau posibilitatea consolidării și sistematizării celor
mai importante informații, iar variatele aplicații practice propuse, cu un grad ridicat de relevanță
și aplicabilitate în viața de zi cu zi, invită elevii fie la a reflecta asupra celor învățate, fie la a utiliza
informația în diverse contexte, fie la completarea cunoștințelor prin accesarea unor surse suplimentare
de informare indicate sau, și mai interesant, pun elevul în situații concrete în care orice persoană se
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poate afla la un moment dat, solicitându-l să
investigheze, șă formuleze puncte de vedere,
să caute soluții, să ia decizii financiare.
Conținuturile
disciplinei
Educația
financiară permit realizarea de corelații
cu discipline precum istoria, geografia,
matematica, educația civică. Acest aspect se
relevă și în paginile manualului, atunci când
sunt abordate teme precum “Istoria banilor
în România”, “Istoria sistemului bancar
românesc” sau când elevii sunt solicitați să
rezolve exerciții și probleme de matematică
financiară, ori când sunt puși în situația de a elabora o scrisoare de reclamație către un oficiu pentru
protecția consumatorului, dacă li se încalcă un drept în calitate de consumator.
Trebuie menționat și faptul că manualul beneficiază de o grafică bine realizată, adecvată conținutului
și de o bună organizare a textului, permitând elevului să se orienteze cu ușurință în pagină precum și
în tot cuprinsul materialului.
Ideea prezentării, la finalul cărții, a două proiecte educaționale pe teme de educație financiară
este salutară. Se evidențiază, în acest fel, eficiența includerii activităților nonformale și informale, în
strategiile didactice, și în cazul abordării conținuturilor din domeniul educației financiare.
În concluzie, manualul de educație financiară pentru învățământul gimnazial este un material
didactic bine elaborat, extrem de util, a cărui valoare poate crește în mâinile unui cadru didactic
conștient de faptul că nevoia educării elevilor în domeniul financiar este astăzi imperativă.

prof. Petronela Năstase
ISJ Vaslui
Ma num
mesc Boteza
atu Nadia, Prof matem
matică la Sc
c.Gimnaziallă Sascut, jjud. Bacau.. Am
studiat cu mult intteres acest manual fiin
ndu -mi foa
arte util in cadrul
c
orelo
or de opțional
matema
atică denum
mit "Matem
matica in via
ața cotidian
nă" la cl.VI si VII. Am lucrat cu elevii
prima le
ectie, au fo
ost încântațți, au adus monede si bancnote vechi,
v
au in
nventat o bancnotă
persona
ală, am com
mpus proble
eme folosin
nd datele privind apariția primilo r monede si
s
bancnotte. Elevul Abateru
A
And
drei,cls.VI a scus:"nu stiam ce este inflația auzisem la
a tv,
acum am înțeles. "
m arhivat fo
otografiile.
Pentru ca am trimis de pe telefon nu am
pect,Nadia Botezatu
B
Cu resp

Opinie

Am studiat cu mult interes acest manual, fiindu-mi util în cadrul orelor de opțional pentru
matematică, denumit ,,Matematica în viața cotidiană" la clasele a VI-a și a VII-a.
Am lucrat cu elevii prima lecție, au fost încântați, au adus monede și bancnote vechi, au inventat o
bancnotă personală, am compus probleme folosind datele privind apariția primelor monede și bancnote.
Elevul Abateru Andrei, clasa a VI-a, a spus: ,,nu știam ce este inflația, auzisem la TV, acum am înțeles."
Ma num
mesc Boteza
atu Nadia, Prof matem
matică la Sc
c.Gimnaziallă Sascut, jjud. Bacau.. Am
studiat cu mult intteres acest manual fiin
ndu -mi foa
arte util in cadrul
c
orelo
or de opțional
matema
atică denum
mit "Matem
matica in via
ața cotidian
nă" la cl.VI si VII. Am lucrat cu elevii
prima le
ectie, au fo
ost încântațți, au adus monede si bancnote vechi,
v
au in
nventat o bancnotă
persona
ală, am com
mpus proble
eme folosin
nd datele privind apariția primilo r monede si
s
bancnotte. Elevul Abateru
A
And
drei,cls.VI a scus:"nu stiam ce este inflația auzisem la
a tv,
acum am înțeles. "
m arhivat fo
otografiile.
Pentru ca am trimis de pe telefon nu am
pect,Nadia Botezatu
B
Cu resp

Prof. Nadia Botezatu,
Şcoala Gimnazială Sascut, jud. Bacău
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De la cititori primite...

Educația financiară - Opinii

Scoalla Gimnaaziala Nr. 11, Orad
dea

FFașcinarea edu
ucației financiare

Pe mine m-a fascinat această educație financiară,
Filim
mon Carla‐Oanaa, Cls: a VI‐a C
minunata
lume a banilor, monede și bacnote!
Istoria
monedelor
este
foarte interesantă din punct
Pe mine m‐a faascinat această educație financiară
f
ă, minun
nata lumee a
or,
mone
cnote!
banilo
de
și
bac
de vedere educativ, dar și distractiv și de îmbogățire
Istorria moned
delor estte foarte interesantă din punct
p
de vedere
a educa
cunoștințelor.
ativ, dar șși distracttiv și de îîmbogățire a cuno
oștințelo
or.

În România, primele monede au aapărut în seccolul al XIV‐leea, domnitorrii acestora au ems atunci monede
mne heraldicee și cu simboluri ale suveranitații lor.
cu însem

Mă bucu
ur ca am prim
mit gratuit maanualul de ed
ducație finan
nciară!

Mă bucur pentru că am primit gratuit manualul de
Este o materie
m
foartee didactică și frumoasă!
educație financiară!
Este o materie instructivă și frumoasă!
Carla-Oana Filimon, clasa a VI-a C
Școala Gimnazială nr. 11, Oradea

Educația financiară - Opinii
SScoala Gimnaaziala Nr. 11,, Oradea

atia finnanciarra lucruri
Această materie m-a atras deoarece amEducaînvăţat
noi despre bani…, despre începutul şi valoarea banilor în
trecut. Eu cred că este important să ştim, de când suntem
mici, cum să economisim banii.
Foarte mulţi dintre noi avem în
posesie carduri bancare. Fie că
sunt de credit sau de debit, am ales
să folosim aceste facilităţi oferite
de bănci pentru a ne uşura viaţa.
Trebuie să învăţăm cum se foloseşte un bancomat:
- se introduce cardul;
- se introduce codul PIN de la blocul numeric;
- se scrie suma pe care vrem să o extragem;
- alegem dacă vrem chitanţă sau nu;
- se ia cardul, se retrag banii și
se numără, se ia chitanţa, dacă am
solicitat-o, şi plecăm.
Este foarte important să ştim
cum să economisim banii, chiar de la vârste mici. Această
materie ne ajută foarte mult în viaţa de zi cu zi.
Bront G
Gabriela,, Cls: a VII‐a c

Aceasta materie m‐a fascinnat deoarecce invat lucruri noi despre bani…despre incepputul si
m mici, cum
m sa
valoareaa banilor in trecut.Eu cred ca este important ssa stim, de ccand suntem
econom
misim banii.

Foarte multi dinntre noi aveem in posesie carduri bancare.Fie ca
c sunt de credit
c
sau dee debit,
u
viata. Trebuie sa invatam
am ales sa folosim aceste facilitati oferite de banci peentru a ne usura
cum se foloseste unn bancomatt :
‐se introduce cardul

‐se introoduce codul PIN de la bblocul numeeric
‐se scriee suma caree vrem sa o extragem
e
‐alegem
m daca vrem
m chitanta saau nu

‐se iau bbanii, se num
mara, se ia ccardul si chitanta,daca am solicitatt‐o, si plecam

Estee foarte impportant sa sttim cum sa economisim
m banii chiarr de la varstte mici . Aceeasta
materiee ne ajuta fooarte mult inn viata de zii cu zi.
Suntem foarte nerabdatorri sa vedem noile manuale de educcatie financiiara.

MANUALUL ESTE INTERESANT!

VVOR FI AATAT DEE INTERESANTEE!

Gabriela Bront, clasa a VI-a C
Școala Gimnazială nr. 11, Oradea

Importanţa
Educaţiei Financiare
Mie îmi place disciplina Educaţie
financiară. Ador să merg în vizită la
o bancă, să văd cursul de schimb.
Mi-a plăcut, în mod deosebit,
când doamna profesoară ne-a
învăţat cine sunt personalităţile de
pe bancnote, matematica, gândirea
logică. Ne-a stimulat creativitatea.
Toţi elevii au fost entuziasmaţi
când am făcut exerciţii de
recunoaştere şi asociere de valută
cu ţara corespunzătoare, rebusuri
pe teme financiar - bancare.
Mie mi-au mai plăcut foarte mult
problemele în care am utilizat termeni
din domeniul financiar - bancar:
sold, retragere, depunere, curs
valutar, profit. Am mai vorbit despre
descrierea mijloacelor de economisire
utilizate în familie, despre modalităţile
de gestionare a banilor.
Pentru mine, această materie
este foarte importantă pentru
că profesia şi cariera sunt o
prioritate. Printre pasiunile mele
este şi educaţia financiară.
Vreau
să
am
cunoştinţe
financiare pentru ca în viitor
să îmi aloc eficient resursele
financiare pe tot parcursul vieţii,
iar educaţia financiară se aplică
aproape în orice facem.
Educaţia financiară la copii joacă
un rol determinant în viitorul lor
de adulţi. Ea este importantă de
când ne naştem până la sfârşitul
vieţii. Este unul din secretele
reuşitei în viaţă.
Raluca Mancinelli, clasa a VI-a C
Școala Gimnazială nr. 11, Oradea

De la cititori primite...

TÂRG BAZAT PE TROC

clasa a IV-a E, Școala Gimnazială nr. 49, București
prof. Oana Ionescu

,, Vânzător pentru
o zi
CE SUNT
BANII?

•Locul de desfășurare: sala de clasă

”

clasa a•Participanți:
V-a A,30 elevi
Şcoala
Gimnazială
,,Ghiță Mocanu”
ai clasei a V-a
A
•Descrierea activității: După ce am învățat la ora de ,,Educație financiară” despre ,,Ce
Oneşti,
Bacău
sunt banii?”, am pus
în practică cele judeţul
învățate prin organizarea
activității ,,Vânzător
pentru o zi” unde am lucrat cu casa de marcat, am avut și o casă de schimb valutar
Georgeta-Irina
Andronache
pentruprof.
că știm că moneda
națională a României este leul,
iar noi aveam si euro și dolari.

Vânzător pentru o zi

Joc de rol -Joc
,,La
“
de magazin
rol - ,,La magazin
“
•Locul de desfășurare:
de clasă sala de clasă
•Loculsala
de desfășurare:
Joc
rola V-a
- ,,La
•Participanți: 30 elevi
ai clasei 30
a V-a
Aai de
•Participanți:
elevi
clasei
A magazin “
•Locul•Descrierea
de desfășurare:
sala de
•Descrierea activității:
Am creat
scenarii,
am
interpretat
roluri, am
adus
activității:
Amclasă
creatdistribuit
scenarii, amși distribuit
și interpretat
roluri,
am adus
•Participanți:
30
elevi
aiînclasei
a V-a
A
materiale
necesare
vederea
cunoașterii
și utilizării
unor elemente
limbaj specific
materiale necesare
în
vederea
cunoașterii
și
utilizării
unor
elemente
de limbajde specific
•Descrierea
activității:
Am
creat
scenarii,
am
distribuit
și
interpretat
roluri,
am
adus
domeniului financiardomeniului
– bancar.financiar – bancar.
materiale necesare în vederea cunoașterii și utilizării unor elemente de limbaj specific
domeniului financiar – bancar.

Cum economisim banii?

Le‐am prezentat și
colegilor locul în care îmi
voi economisi banii acasă.

La magazin

VIZITĂ LA MUZEUL B.N.R
clasa a IV-a B,
Școala Gimnazială nr. 149 București
prof. Irina Ștefan

În anul şcolar 2017-2018 am
organizat cu elevii clasei a IV-a B o
vizită la Muzeul B.N.R.
Copiii au aflat informații despre meseria de economist, contabil, casier, consultant
și clienți. Li s-a explicat cum funcţionează o bancă şi cum pot să cheltuiască sau să
economisească banii în mod responsabil.
În cadrul vizitei au admirat cea mai veche monedă bătută pe teritoriul României
şi cei mai mici bani din hârtie tipăriți în ţara noastră. Au fost impresionaţi de toate
etapele parcurse de moneda națională de la începuturile sale până în zilele noastre.
Poveștile interesante despre oamenii care au condus Banca Națională şi informațiile
inedite despre caracteristicile și utilizările
aurului i-au captivat.
Elevii au fost încurajați să pună întrebări, să
accepte provocări, să exploreze noi idei, să fie
inovativi şi creativi şi să se simtă confortabil în
timp ce învaţă.
Evaluarea vizitei s-a făcut pe baza fişelor de
monitorizare, a chestionarelor și s-a finalizat
cu realizarea unui portofoliu pe clasă. Au avut
posibilitatea să-și voteze activitățile preferate
și să afle multe secrete din bancă.
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