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PROGRAMĂ PENTRU ACTIVITATEA OPŢIONALĂ
DE LA JOC...
LA EDUCAŢIA FINANCIARĂ
TIPUL DE OPŢIONAL : la decizia şcolii
DENUMIRE OPŢIONAL: DE LA JOC...LA EDUCAŢIA FINANCIARĂ
DURATA: 1 an
GRUPA MARE
NR. DE ACTIVITĂŢI: 1/ săptămână
DOMENII EXPERIENŢIALE: Om şi societate, Limbă şi comunicare, Estetic şi creativ, Ştiinţe
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : LICEUL TEORETIC ”ION CREANGĂ” TULCEA
PROF. ÎNV. PREPRIMAR MORARU DANIELA
1.ARGUMENT
La baza ofertei către părinţi a opţionalului DE LA JOC...LA EDUCAŢIA FINANCIARĂ ” au
fost următoarele:


promovarea conceptului de educaţie financiară;



curiozitatea şi spiritul de participare activă a copiilor;



stimularea interesului şi motivaţiei de a observa şi a analiza obiecte, fiinţe, relaţiile dintre ele;



dorinţa de a-i învăţa să aleagă din multitudinea de informaţii pe cele de adevărată valoare
(vizionarea unor emisiuni ştiinţifice, consultarea unor dicţionare, enciclopedii, reviste, pliante
în mod independent);



necesitatea formării unui comportament civilizat faţă de muncă, faţă de bani şi de comunitate.

2.OBIECTIVE CADRU


Cunoaşterea şi utilizarea unor noţiuni specifice educaţiei financiare;



Dezvoltarea unor comportamente faţă de muncă şi faţă de bani;



Conturarea unei imagini complete a modului în care sunt banii percepuţi, câştigaţi,
cheltuiţi cu chibzuinţă, economisiţi, investiţi, donaţi în scopuri caritabile sau
împrumutaţi în societatea de azi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de
gestionare a lor;



Dezvoltarea capacităţii de comunicare diversă;
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Creşterea gradului de implicare a copiilor şi a părinţilor acestora în activităţi de
educaţie financiară;



Cunoaşterea mai bună a particularităţilor culturale româneşti;



Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de
a intra în relaţie cu ceilalţi.

3.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ


să cunoască noţiuni de bază despre bani;



să utilizeze în mod corect banii;



să identifice valoarea monedelor şi a bancnotelor;



să cunoască importanţa muncii pentru om;



să descopere asociaţii între fapte şi fenomene observate;



să cunoască modalităţile prin care putem economisi bani;



să manifeste un comportament social, activ şI responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;



să redea în limbaj propriu anumite informaţii ştiinţifice aflate din mass-media sau din alte
materiale cu conţinut ştiinţific (reviste, enciclopedii) ce are legătură cu aspecte financiare;



să citească reviste, cărţi, pliante care pot furniza informaţii pe tema studiată;



să vizioneze materiale pe suport electronic cu conţinut financiar.

4.EXEMPLE DE COMPORTAMENT


Recunoaşterea şi denumirea banilor



Cunoaşterea bunelor practici privind domeniul bancar



Explicarea legăturii dintre muncă, bani, cheltuire, economisire



Prezentarea mijloacelor de economisire



Sublinierea rolului pe care îl au monedele în scop caritabil



Exprimarea unor păreri în legătură cu educaţia financiară la copii



Realizarea unor activităţi practice de educaţie financiară.

5. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII


Trocul



Banii pe înţelesul copiilor



Primele monede



Istoria banilor



Formele banilor



Monetăria statului



Imprimeria Băncii Naţionale



Euro
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Dolarul



Valoarea banilor



Dobânda



Servicii bancare



Utilitatea banilor



Donarea monedelor în scop caritabil
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6. TEMATICĂ ORIENTATIVĂ


Trocul



Monedele



Bancnotele



Moneda naţională



Moneda naţională a altor ţări



Munca



Cheltuirea banilor



Alocaţia



Istoria banilor



Economisirea



Comerţul



Banca Naţională



BCR Tulcea



Servicii bancare

7.MIJLOACE DE REALIZARE


Discuţii libere



Convorbiri tematice



Desene tematice



Vizionări video



Observări



Memorizări



Jocuri didactice



Dramatizări



Jocuri de rol



Jocuri de masă



Povestiri.

8. MODALITĂŢI DE EVALUARE
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Lucrări individuale



Expoziţii cu lucrări ale copiilor



Concursuri



Vizită la BCR.
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9. RESURSE MATERIALE


Cărţi



Pliante



Bancnote, monede



Calculator



Soft educaţional



Internet



Jetoane



Planşe



Caiete de lucru De la joc…la educaţie financiară, Ligia Georgescu-Goloşoiu, editura
Explorator, 2015



Fişe de muncă independentă



Carioca



Creioane colorate
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