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Ministerul Educaţiei Naţionale a &icirc;ncheiat un parteneriat cu Banca Comercială Rom&acirc;nă
(BCR) &icirc;n scopul derulării proiectului educaţional &rdquo;Fabuloasa lume a banilor&rdquo;.
Proiectul se adresează elevilor cu v&acirc;rste cuprinse &icirc;ntre 7 și 14 ani și are două
componente: 1. Expoziția interactivă &rdquo;Fabuloasa lume a banilor&rdquo;, deschisă la Muzeul
Național de Istorie a Rom&acirc;niei &icirc;n perioada 28.11.2012 și 30.04.2013, oferă o serie de
lecţii valoroase de educaţie financiară &icirc;ntr-o formă inedită, non-formală şi bazată pe
experienţă. Concepută ca un joc, expoziția oferă copiilor ocazia să &icirc;nveţe şi să
&icirc;nţeleagă noţiuni financiare de bază, să-şi &icirc;nsuşească un comportament financiar
responsabil şi să-şi construiască o imagine obiectivă asupra banilor. &rdquo;Fabuloasa lume a
banilor&quot; este adusă &icirc;n Rom&acirc;nia de BCR și ERSTE Group Bank, &icirc;n parteneriat
cu Muzeul Naţional de Istorie a Rom&acirc;niei. Conceptul expoziţiei a fost realizat de către
Muzeul Copiilor FRida &amp; freD din Graz, Austria şi, p&acirc;nă acum, s-a bucurat de un mare
succes &icirc;n Viena şi Bratislava. 2. Competiţia &bdquo;Puşculiţa cu idei&rdquo; urmărește
promovarea educaţiei financiare şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale elevilor din
&icirc;nvăţăm&acirc;ntul primar şi gimnazial, solicit&acirc;nd totodată creativitate şi
originalitate. Elevii, alături de profesorii coordonatori, vor realiza o puşculiţă c&acirc;t mai
creativă şi originală, un plan de afacere menit să str&acirc;ngă fonduri pentru a acoperi o
nevoie identificată &icirc;n şcoala lor sau &icirc;n cadrul comunităţii locale și un eseu sau
scenariu care să justifice ideea de afacere. Un juriu alcătuit din reprezentanți ai BCR și MECTS
vor alege trei c&acirc;ştigători care vor primi 500, 1000 și, respectiv, 1500 de Euro. Premiile
&icirc;n bani, acordate de BCR, vor fi folosite de către c&acirc;știgători pentru a pune &icirc;n
practică ideea de afacere. Detaliile privind cele două componente ale proiectului sunt prezentate
&icirc;n Anexa la prezenta adresă, precum și la adresele www.bcr.ro şi www.scoaladebani.ro.
&Icirc;n acest sens, vă rugăm să promovaţi acest proiect educațional și să luați toate
măsurile necesare pentru a facilita participarea elevilor și profesorilor la acest proiect.
Subliniem faptul că, pentru a intra &icirc;n concurs, profesorul coordonator va trimite o
fotografie a puşculiţei realizate de elevi (cu evidenţierea mărimii acesteia prin comparaţie),
formularul ce descrie ideea de afacere și eseul (sau scenariul), pe adresele comunitate@bcr.ro și
marina.stoian@medu.edu.ro, &icirc;n perioada 15 ianuarie &ndash; 1 februarie 2013. Documentele
referitoare la proiectul educaţional &bdquo;Fabuloasa lume a banilor&rdquo; sunt publicate pe
site-ul http://www.edu.ro/index.php/articles/c904/

