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In ziua de astazi, copiii nostri stiu, cu siguranta, mai multe decat noi. Cel putin despre internet, mobile, muzica, filme,
informatica. Ba chiar despre banci si produsele financiare. Pentru ca au de unde invata. Ligia Georgescu Golosoiu
doctor in economie, expert in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, a lansat a doua editie a cartii “Banii pe intelesul
copiilor”.
Cartea “Banii pe intelesul copiilor” ramane un pionier in domeniul educatiei financiare a copiilor. Ca manual, cartea
este o provocare pentru generatia actuala de copii, copii care s-au nascut cu calculatorul in brate, spune Ligia
Golosoiu.
Editia a II a a cartii “Banii pe intelesul copiilor” cuprinde cinci capitole, respectiv: Banii, Economisirea, Dobanda,
Cecul, Servicii Bancare Electronice.
Prin conţinutul educaţional specific contribuie la educarea copiilor, în domeniul economic, mai ales ca bunul obicei al
economisirii se formeaza de la o varsta frageda. Pe langa elementele teoretice introduse in carte, copilul se bucura si
de o descriere a modului in care se economisesc banii (deschiderea unui cont de economii, vizualizarea certificatului
de depozit, a libretului de economii, a extrasului de cont), cum se calculeaza dobanda la suma existenta intr-un cont,
cum se calculeaza un sold, componentele unei file de cec, modul de utilizare al cardului.
Pe parcursul cartii se imbina limbajul simplu adecvat vârstei celor mici cu textul sub forma de dialog si cu o grafica
deosebita .
Prima editie a cartii s-a bucurat de un real succes atat in randul copiilor, cat si al dascalilor acestora. Ca urmare a
sugestiilor formulate de copii, de dascali si luand in considerare si punctul de vedere formulat de specialistii din
Ministerul Educatiei, am elaborat aceasta editia a II a revizuita si imbunatatita, in felul acesta afland si opinia copiilor
despre utilitatea cartii.
“In timp ce ma documentam pentru elaborarea acestei editii, m-am gandit ca, in orice tara civilizata cu sistem de
invatamant performant, autorii programelor scolare si ai manualelor, atunci cand le elaboreaza, respecta principiile
psiho-pedagogice ale invatarii, deja cunoscute si recomanda noi metode, atractive de predare, prin joc sau “arta
prezentarii vizuale”. Tinand seama de aceste metode si in vederea ajutarii dascalilor in predarea acestor notiuni noi
in cadrul unui optional la scoala primara, sunt in curs de elaborare a unui caiet de aplicatii pentru elevi. Prin jocurile
distractive, rebusuri si desene de colorat urmaresc, de fapt, repetarea si fixarea notiunilor teoretice introduse prin
carte. Astfel, folosind un limbaj simplu si clar, apeland la proiectii de filme documentare, folosind echipamentele de
tehnica de calcul si vizualizare, intalniri si dezbateri in care sa fie prezentati sau invitati in mijlocul elevilor, oameni din
domeniu, copii vor fi atrasi si vor retine mult mai usor noile concepte si proceduri.
Trebuie subliniata implicarea Raiffeisen Bank SA atat in sprijinirea aparitiei editiei a II a cartii, cat si a caietului de
aplicatii pentru elevi, caiet care va aparea la sfarsitul lunii august a.c. Banca se va ocupa de distribuirea cartii in
teritoriu, in acest fel, aceasta va contribui la educarea financiar-bancara a noii generatii de copii care reprezinta, de
fapt, viitorii clienti ai bancilor, dar si potentialii functionari ai acestora”, adauga Ligia Golosoiu.
(Foto: la targul de carte Bookfest, la standul Editurii Didactice si Pedagogice au fost prezenti copii cu varste intre 6 si
12 ani, insotiti de frati mai mari, parinti si invatatori. Invitat de onoare Raiffeisen Bank SA cu al carui sprijin a fost
posibila publicarea acestei editii.)
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