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“Lectia de finante” este o disciplina optionala in scolile din Anglia, unde copiilor le
sunt predate elemente esentiale pentru a fi pregatiti sa-si gestioneze eficient
bugetul personal. Conform unui studiu efectuat printre parintii copiilor englezi,
acestia cred ca discipline precum teatrul, limbi moderne sau arta, prezente in
programele scolare, sunt mai putin utile pentru copii decat lectia de finante, care ar
trebui sa devina disciplina obigatorie. In Romania, avem un pionier in domeniul
educatiei financiare a copiilor: Ligia Georgescu-Golosoiu, PhD in Economics,
expert in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, care va lansa sambata cartea Banii
pe intelesul copiilor.

“Identificând nevoia copiilor de a beneficia de cât mai multe cunoştinŃe în domeniul
banilor şi al băncilor şi având în vedere faptul că acest subiect nu a prea fost
tratat în literatura pentru copii, am fost motivată să elaborez o carte cu ilustraŃii

dedicată copiilor, în care să prezint pe înŃelesul lor câte ceva din acest vast
subiect”, spune Ligia Georgescu.

Cartea se adreseaza copiilor cu vârste cuprinse între 9-13 ani si poate fi
recomandata ca disciplină opŃională în şcoli pentru copiii de aceste varste.
Noile concepte au fost prezentate într-o limbă adecvată vârstei copiilor. Grafica
este realizată prin desene frumos colorate şi deosebit de expresive, care să-i
atragă pe copii.

Cartea cuprinde cinci capitole, respectiv: Banii, Economisirea, Dobânda, Cecul,
Serviciile Bancare Electronice.

Prin conŃinutul educaŃional specific contribuie la educarea copiilor, în domeniul
economic.

Cartea "Banii pe înŃelesul copiilor" va fi lansata sambata, 13 octombrie 2007, la ora
12,30 la Casa Corpului Didactic din Bucuresti, la Libraria Mihai Eminescu (17
oct.a.c. ora 17,00) si la Biblioteca Metropolitana (29 oct.a.c. ora 11,30) din
Bucuresti.

La aceste evenimente vor invitaŃi să participe reprezentanŃi ai Ministerului
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, Editurii Didactice şi Pedagogice, unor ONG-uri
cu rol în educaŃie, reprezentanŃi din Banca NaŃională a României, specialişti din
sistemul bancar românesc, învăŃători şi profesori, precum şi reprezentanŃi ai presei
scrise şi televiziunea.
Informatii pentru bancheri, studenti, masteranzi si pentru cei care vor sa invete
ceva despre operatiunile bancare pot fi gasite pe site-ul: www.ligiagolosoiu.ro

