
 

 

 

 

Educație financiară 
                                      

                       
 

 

 

 

Scopul:  Promovarea conceptului de educaţie financiară și familiarizarea tinerilor cu 
noțiunile specifice, analizarea alternativelor simple, câştigarea încrederii în luarea propriilor 
decizii, dezvoltarea unor modele comportamentale rationale, dezvoltarea gândirii critice – 
investigative în vederea formării unor deprinderi de bună practică 

 

 

 

 

 

 



Intâlnirea 1: -120 min  

Locația: o sală de clasă cu bănci așezate în semicerc 

Participanți:  10-15 elevi 

I. Exercițiu de cunoaștere/ energizare( De exemplu: “Întreaga sală-și strânge mâna” 

etc)(10 min) 

II. Prezentarea scopului întâlnirii și brainstorming(15 min): să înțelegem necesitatea 

educației financiare, a familiarizării copiilor/tinerilor cu diferite aspecte ale 

domeniului financiar pentru asigurarea unei dezvoltări care să le permită  atingerea 

obiectivelor în viață. 

 

• Discuția pornește de la citatul lui Benjamin Franklin(“ Investiția în 

cunoaștere plătește cea mai bună dobândă” și/sau “Banii cresc în copacul 

numit perseverență”-proverb japonez). Se urmărește antrenarea elevilor, 

prezentându-se câteva reguli care urmează să fie respectate pe parcursul 

discuției( nu judecăm, încurajăm ideile chiar dacă ni se par ciudate, 

construim pe ideile celorlalți, rămânem pe subiect, vorbim pe rând, e 

important să se nască cât mai multe idei etc) 

• Întrebări ajutătoare pentru stimularea discuției:  

           Ce este  educația financiară? Considerați că ne ajută în viață? 

          Care este diferența dintre nevoi și dorințe? Ce știm despre economisire și 

          investire? Ce este consumul? Ce este un buget? 

 

    III      JOCUL “Fii deștept!”( 90 min):  

              Participanților li se prezintă un videoclip intitulat “Cum faci diferența dintre nevoi și 

dorințe?”( de exemplu: https://www.youtube.com/watch?v=TUsdY97_dYA) și o planșă cu 

piramida nevoilor. Li se explică tipurile de venituri și cheltuieli. Se concluzionează ce este 

economisirea, investiția, consumul și bugetul. 

 Apoi se împart participanților fișe care prevăd venitul și posibilele costuri lunare pe 

care ei le pot efectua în condițiile în care se întrețin singuri. Cazurile cu care se confruntă pot 

fi variate: creșterea/ scăderea salariului, îmbolnăvire, împrumut, depozit bancar, achiziția unei 

mașini, schimbarea casei, vacanța etc. Cazurile sunt prezentate pe parcursul mai multor luni. 

Sunt prezentate situații ipotetice care pot afecta bugetul. Participanții trebuie să efectueze o 

serie de calcule tinând cont de venitul lunar primit și de nevoile pe care le au. Pe parcursul 

jocului se insistă asupra termenilor care definesc nevoia versus dorința. 

 Se acordă câte un punct fiecărui participant care are lunar un buget ce nu generează 

datorii, respectiv 2 puncte dacă în bugetul său lunar are incluse economii( niciun punct pentru 

cei care au datorii sau al căror buget este aprope de 0). Se însumează punctele lunare. Câștigă 

persoana cu cele mai multe puncte. 

 

  IV      Închiderea întâlnirii: (5 min) se trag concluzii și se stabilește modul în care discuția va 

continua în ședința următoare. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TUsdY97_dYA



