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CONFERINȚA 

Educația financiară 

transdisciplinară. Educație 

pentru viață, viziune și strategie 
  

 

      LIIS, Iași, 26 ianuarie 2021, ora 10.00 

 

 

    „Elevii vor învăța în viață că toate cunoștințele acumulate se îmbină astfel încât, în mod fericit, ar 

trebui să conducă către prosperitate și independență financiară.” 

                             (Sergiu MANEA, Președinte Executiv Banca Comercială Română) 

 

Contextul organizării conferinței îl reprezintă diseminarea rezultatelor proiectului- pilot 

inițiat de BCR prin Școala de bani, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, 

în primăvara anului 2020, proiect intitulat FIȘE INTERDISCIPLINARE – noțiuni de educație 

financiară abordate din perspectiva altor discipline din curriculumul școlar, pentru nivelul 

gimnazial și liceal. 

 

O echipă formată din 21 de profesori din județul Iași, reprezentând disciplinele: română, 

matematică, istorie, geografie, engleză, educație socială, științe socio-umane, din 13 

unități de învățământ preuniversitar din județul Iași, s-a implicat voluntar în realizarea 

fișelor interdisciplinare pentru clasele gimnaziale și liceale. Din acest grup de lucru au 

făcut parte și 5 profesori de la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil Iași, alături 

de profesori de la: 

1. Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani 

2. Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași 

3. Colegiul Național Iași 

4. Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași 

5. Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași 

6. Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Iași 

7. Liceul Sportiv Iași 

8. Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași 

9. Şcoala Gimnazială "Otilia Cazimir" Iaşi 

10. Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași 

11. Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași 
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12. Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu- Hașdeu” Iași 

 

Scopul inițiatorilor proiectului a fost de a familiariza elevii cu noțiunile de educație 

financiară, exersate prin intermediul unor discipline care, aparent, nu au legătură cu 

acest subiect. Prin exerciții practice și conexiuni interdisciplinare, autorii și-au dorit ca 

elevii să conștientizeze faptul că educația financiară se regăsește în aspectele multiple 

ale vieții. În acest fel, vor înțelege aplicabilitatea ei, vor manifesta curiozitate și 

deschidere spre cunoașterea ei și, în final, vor fi mai independenți financiar. 

 

În prezent, fișele realizate de cadrele didactice ieșene au fost avizate de Ministerul 

Educației și Cercetării și au fost transmise în toate județele și școlile din România, 

pentru a fi pilotate la nivel național.  

Materialele pot fi descărcate gratuit, prin accesarea linkurilor de mai jos: 

https://www.facebook.com/scoaladebanibcr 

https://www.scoaladebani.ro/fise-educationale 

 

Invităm cadrele didactice să exerseze aceste materiale la clasă și să ne transmită un 

feedback, astfel încât să putem răspunde nevoilor identificate! 
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