In cadrul proiectului national de introducere a educatiei financiare la nivelul inv
primar, una dintre metodele de evaluare a acestui demers a fost OLIMPIADA MICILOR
BANCHERI, desfasurata la nivel national in primavara acestui an, concurs aflat in
Calendarul activitatilor extracurriculare in anul 2015. A venit acum momentul sa
valorificam experienţa învăţătorilor pentru realizarea unei învăţări autentice în cadrul
acestui opţional si sa impartasim „noilor veniti” exemplele de buna practica acumulata
deja pentru a aduce plusvaloare acestui proiect si a creea o stransa legatura intre cei
implicati.
Ca si in anul scolar trecut, dorim sa organizam, în anul școlar 2015-2016, unele
activități specifice, care sa aibe ca principale obiective:
promovarea disciplinei ”Educație financiară” în rândul cadrelor
didactice, parintilor si elevilor;
promovarea modelelor de bune practici şi valorizarea muncii în echipă;
încurajarea originalităţii în procesul instructiv-educativ;
stimularea creativităţii, imaginaţiei şi a comunicării interdisciplinare;
promovarea tehnicilor şi metodelor moderne de lucru cu copiii etc.
In acest sens, o prima activitate la care ne-am gandit ar fi organizarea, în luna
noiembrie 2015, a unui simpozion național cu tema „Formarea și evaluarea
competențelor în predarea educației financiare la învățământul primar: metode și tehnici
moderne de predare”, prin care să se realizeze un schimb de experiență între profesori, în
domeniul implementării disciplinei opționale ”Educație financiară” la ciclul primar și
având ca finalitate cunoaşterea diverselor modalități de lucru, strategii de predare a
disciplinei, abordări transdisciplinare ș.a., în scopul obţinerii performanţelor școlare şi
al dezvoltării unui stil propriu de muncă, mai ales, în direcţia încurajării acţiunilor care
permit asigurarea calităţii și inovației în educaţie.
Dorim ca structura proiectului didactic/lectiei sa fie comuna tuturor, adica cea din
atasament.
Simpozionul va avea 2 secțiuni:
-

Proiect didactic pe teme de educație financiară (prezentare PowerPoint);
Inregistrarea unei lecții/aplicatie multimedia.

Va rog frumos sa popularizati in randul dascalilor care studiaza impreuna cu copiii
educatia financiara, pentru a avea un feed back, o lista a celor care doresc sa participe.
In vederea optimizarii acestei deplasari la Bucuresti, a gasirii unui inlocuitor
pentru perioada in care se face deplasarea, dar si pentru reducerea costurilor, ne-am
gandit ca la sediul BNR sa facem o prezentare a lucrarilor in data de 27 nov.2015, ora

14,00 pentru dascalii din Bucuresti si judetele limítrofe Bucurestiului, iar dascalilor din
tara sa le oferim posibilitatea de a trimite prin poștă proiectul sau inregistrarea lectiei.
La sfarsitul evenimentului, vom culege toate prezentarile intr-o carte cu ISBN sau
un DVD mentionand ca autori numele tuturor participantilor, alaturi de
diplome/adeverintele de participare.
Va multumim si va asteptam cu lista propunerilor dvs.de participanti pana pe 26
oct.2015.
Cu consideratie,
Ligia Golosoiu

