http://www.ziarulring.ro/stiri/eveniment/invata-l-pe-cel-mic-ce-inseamna-banii.html

Marti, 09 Decembrie 2008 5 afisari
Util. Bancherii au realizat un manual de educaţie financiară pe înţelesul
copiilor de clasa a III-a

Învaţă-l pe cel mic ce înseamnă banii
Prichindelul tău este un răsfăţat, nu are măsură la cheltuieli şi nu reuşeşti să-l înveţi să pună
bani la ciorap? Mergi la librărie şi cumpără-i manualul şi caietul de educaţie financiar-bancară
dedicat copiilor în vârstă de 10 ani.
Ce sunt banii, cum pot fi aceştia înmulţiţi sau ce este un card sunt întrebări la care se pot găsi
răspunsuri detaliate şi explicaţii simple, adaptate vârstei copiilor. Cartea şi caietul “Banii pe
înţelesul copiilor”, scrise de doctorul în economie Ligia Georgescu-Goloşoiu, se adresează
elevilor din clasele a III-a şi a IV-a.
Cu 22 de lei îl faci bancher
„Este foarte important atât pentru copiii noştri, cât şi pentru dascălii lor să dispună de
cunoştinţe în domeniul financiar-bancar, având în vedere că, astăzi, în literatura de specialitate
nu a fost abordat acest subiect pe înţelesul celor mici”, a spus Ligia Goloşoiu, autoarea
manualului. Modul lor de prezentare teoretic, ilustrativ, prin jocuri distractive, rebusuri şi
desene de colorat contribuie la obţinerea unei performanţe a culturii bancare mai ales pentru
generaţiile ce vin. Manualul şi caietul financiar pot fi cumpărate de la Librăria Eminescu şi
costă 22 de lei.
Propus ca manual alternativ în şcoli
Raiffeisen Bank a sprijinit financiar apariţia pachetului de educaţie financiar-bancară, care ar
putea fi utilizat, ca manual alternativ, în şcolile româneşti în anul şcolar 2009-2010.
“Este clar că orice sistem de învăţământ modern trebuie să pregătească generaţiile de astăzi,
dar şi pe cele viitoare în domeniul financiar-bancar, astfel încât fiecare copil să dispună de un
cont bancar prin care să economisească bani şi din care să efectueze plăţi pentru nevoile sale”,
a declarat Steven van Groningen, preşedinte Raiffeisen Bank.
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