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Denumirea proiectului 

KIDS-Keep Invest Donate Spend 

 

 

Tipul proiectului 

Erasmus+ 

KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices 

Strategic Partnerships 

 

Parteneri 

      l.I osnovna skola Cakovec, CROATIA 

      2. Szkola Podstawowa nr 23 im. gen. J. Bema, POLONIA 

      3. Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses, PORTUGALIA 

      4. 29 Eylul Ilkokulu, TURCIA 

 

Echipa de proiect 

 

        Palcau Florentina Magdalena, coordonator ; Chiș Emilia, Stănculescu 

Niculina, Ganea Anișoara, Opait Camelia, Neacsu Carmen, Boldijar Alina, 

Barău Ana-Maria, Jiga Alina,Dobre Fracea Eleonora, Georgescu Cristina, 

Burlan Camelia , Frincu Georgiana, Profir Beatrice, Dirlau Oana. 

 

 

Obiectivele proiectului 

 

      - Sa ajute  copiii sa isi insuseasca concepte precum: bani, castiguri, 



cheltuirea si economisirea banilor, realizarea de investitii, incurajarea 

initiativelor antreprenoriale; 

- Sa ii determine pe elevi sa controleze banii, economiile, sa economiseasca 

constiincios; 

- Sa predea managementul banilor; 

- Incurajarea unei gandiri critice, realizarea unor deductii, a unor 

comentarii, abilitati bugetare si de calculare. 

- Sa incurajeze elevii sa fie lideri, sa preia initiativa; 

- Proiectul isi propune sa faca invatarea despre bani mai amuzanta. 

 

Caracterisctici ale unei educatii financiare eficiente: 

- Predata devreme; 

- Corespunzatoare varstei; 

- Predata pe curriculum aplicat pentru dezvoltarea abilitatilor de luare a 

deciziilor. 

 

 

 

Descrierea proiectului 

           Ce isi propune proiectul: 

           Formarea obiceiului de a economisi – disciplina financiara, educatie 

financiara. Proiectul include educarea parintilor si a profesorilor in educatia 

financiara, atat in cheltuirea banilor cat si in economisirea lor. 

Pregatirea pentru proiect: 

        Dupa aprobarea proiectului, se va realiza o intalnire online cu toti partenerii 

pentru a pune in ordine activitatile proiectului si se va intocmi o echipa de 

proiect in fiecare scoala. O intalnire premergatoare se va realiza in Turcia pentru 

a planifica activitatile si pentru a distribui sarcinile de lucru. 

        Competitie de povesti despre educatie financiara, cele mai bune vor fi 

premiate. 

         Elevii se vor documenta despre istoria banilor si vor pregati prezentari cu 

ajutorul profesorilor pentru a arata ce au invatat. 

 

 

Diseminare și valorizare 

      Se vor realiza colturi ale proiectului in scoli pentru a prezenta proiectul 

profesorilor,  parintilor si elevilor: imagini, informatii despre parteneri, obiective 

si activitatile proiectului. 

         Vor fi create un grup pe Facebook si un site pentru a comunica cu 

partenerii si pentru a distribui rezultatele activitatilor, imagini, pentru a prezenta 



si disemina proiectul. 

        Diseminarea se poate face prin crearea de pagină web, unde se vor 

evidenția toate aspectele proiectului și progresul făcut.  Linkurile se pot face de 

fiecare școală parteneră și se vor trimite celorlalți participanți, precum și altor 

persoane din comunitate implicate în proiect. 

       Se vor alcătui broșuri de informare despre progresul făcut și se vor distribui 

personalului, părinților, comunității locale ( primari, directori, profesori, 

inspectori). 

       Un raport final va fi făcut public astfel încât alte școli, organizații să 

cunoască rezultatele proiectului. Informațiile obținute vor fi analizate la 

întâlnirile de proiect la fiecare două-trei luni.  

       Rezultatele vor fi împărtășite tuturor școlilor partenere, astfel încât să se 

modifice strategiile, la nevoie.  

      Se vor planifica zile dedicate Proiectului Erasmus, prilej cu care părinții, 

elevii și profesorii vor expune rezultatele și eficiența proiectului. Astfel, se vor 

împărtăși experiențele din proiect.  Persoanele implicate îi vor familiariza pe cei 

apropiați cu tradițiile, cultura și bucătăria țărilor partenere. 

      Rezultatele vor fi cunoscute prin intermediul bibliotecilor, broșurilor, 

ziarelor, centrelor comunitare. 

      După încheierea proiectului, fiecare partener va găzdui timp de doi ani un 

blog/web site cu scopul de a disemina rezulatele proiectului, experiențele 

acumulate. 

   

 
 


