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METODOLOGIE
Cursurile noastre se bazează pe joc și
învățare prin experimentare. Mai simplu
spus, edutainment.
Programul de educație financiară constă întro serie de 4 sesiuni de training a câte 4 ore
fiecare. Toate modulele sunt gratuite.
Temele abordate sunt adaptate intereselor
generale a categoriei de vârstă a
participanților.

MODUL 5
Exercițiu introductiv
Acest exerciţiu introduce în rândul participanților tema privind mijloacele de trai şi
veniturile familiei. Folosindu-ne de imagini care reprezintă diverse meserii, îi îndrumăm
pe participanți în descoperirea diverselor posibilități de a obține venituri.

Managementul financiar al familiei
În cadrul acestui exerciţiu, lucrând în echipe, participanții vor fi provocați să se
gândească la veniturile, nevoile şi cheltuielile generale ale unei familii. Astfel, ei

realizează care este valoarea banilor, precum şi importanţa planurilor financiare şi a
planificării bugetului.

Planul financiar al unei familii
Pe parcursul acestui exerciţiu, elevii iau la cunoştinţă posibilele soluţii ale găsirii unui

numitor comun, respectiv, ale administrării cât mai eficiente a finanţelor familiei în
cazul în care membrii familiei au diferite interese în domeniul cheltuielilor, veniturilor şi
nevoilor.

Generarea veniturilor
În cadrul exerciţiilor anterioare, elevii s-au concentrat pe veniturile, cheltuielile şi
nevoile membrilor familii. Depăşind această etapă, le dirijăm în direcţia conştientizării
financiare, etapă în care vor dezbate diferitele câştiguri pe care le pot obţine din
activități care generează venit.

Gestionarea banilor
Pe parcursul acestui exerciţiu elevilor le este prezentat un proces complex de
elaborare a bugetului unei familii obişnuite. Vor putea învăţa despre plănuirea
financiară şi vor putea recunoaşte importanţa economisirilor. Vor observa posibilităţile
aferente gestionării banilor în cadrul unei familii, precum şi eventualele dificultăţi
financiare ale acesteia. Apare şi noţiunea de replanificare, care constituie, de
asemenea, şi partea integrantă a vieţii de zi cu zi.

MODUL 6
Exercițiu introductiv
Pe parcursul exerciţiului, în afara procesului de categorizare a diferitelor profesii
(comerciant, prestator servicii şi producător), elevii pot descoperi şi relaţii mai serioase
între cele trei canale economice. Participanţii pot astfel să-şi însuşească mai uşor
particularităţile circuitului economic, cunoscând detaliile funcţionării sistemului.

Totul este conectat!
Elevii pot observa şi în practică câte procese de lucru implică producţia sau punerea
pe piaţă a unui simplu baton de ciocolată. Vom descoperi chiar şi primele etape ale
producţiei, oferindu-le atfel elevilor posibilitatea de a beneficia de o perspectivă
completă asupra procesului. Acest lucru îi va ajuta la legarea etapelor, respectiv, la
realizarea faptului că toate acestea sunt într-o relaţie strânsă.

Administrarea finanțelor
Participanţii vor delibera, şi astfel ajung mai aproape de posibilităţile disponibile
aferente administrării ideale a finanţelor personale. Cu cât mai repede se încorporează
importanţa noţiunii de economisire în viaţa de zi cu zi, cu atât mai clar va fi procesul şi
posibilităţile disponibile, legate de administrarea ideală a finanţelor personale.

Tabăra de vară
Elevii vor simula situaţia dinaintea unei tabere de vară, pe parcursul căreia vor realiza

importanţa şi beneficiile elaborării prealabile a unui plan financiar. În urma situaţiei
neaşteptate vor recunoaşte necesitatea reacţiei rapide, precum şi nevoia elaborării
unui nou plan. Vor experimenta situația elaborării unui plan dintr-un buget restrâns
(câteodată înafara zonei de confort financiar).

Dicționar financiar
Pe parcursul acestui exerciţiu, elevii își vor însuşi informaţii importante despre noţiuni
financiare, precum şi despre descrierea lor detaliată (e-banking, profit, stil de viaţă de
succes, casă de economii, card bancar etc.), care îi pot ajuta în continuare pe drumul
care trebuie parcurs în vederea atingerii nivelului de conştientizare financiară.

MODUL 7
Exercițiu introductiv
Cu ajutorul unei mingi, copiii formează un lanț de asocieri libere, pornind de la cuvântul
bani. Are ca scop crearea unei atmosfere relaxate și a sentimentului de apartenență la
grup, prin exprimarea propriei perspective.

Idei de management financiar
Printr-o discuție deschisă, elevii prezintă metode de economisire și de management al
finanțelor, proprii sau ideale. Această activitate are ca obiectiv familiarizarea elevilor
cu diferite metode eficiente de administrare a banilor personali.

Mina de aur
Pe parcursul exercițiului elevii pot observa derularea unui proces economic în care
un muncitor într-o mină de aur ajunge să fie proprietarul unei bijuterii din aur. Exercițiul
dorește să îi facă pe elevi să conștientizeze procesul de producție al unui produs și
riscurile și beneficiile aferente fiecărei faze.

Concurs de evaluare
Activitatea se desfășoară în echipe și îi provoacă pe elevi să se confrunte cu prețurile
din piață în cadrul unui concurs, ceea ce le lărgește viziunea generală despre lume și
îmbunătățește simțul realității. În urma exercițiului, ei vor învăța să consulte diferitele
oferte de pe piață înainte de a achiziționa un produs.

Valoare
Elevii vor învăța despre diferitele activități generatoare de venituri financiare. Se vor
familiariza cu termeni precum job full-time, job part-time, bonus de performanță etc.

De asemenea, vor avea ca temă de discuție și posibilități de creștere a valorii pe piața
muncii (voluntariate, internship-uri, cursuri).

Bowling riscant
În acest exercițiu, elevii vor învăța să identifice riscurile financiare cu ajutorul jocului
de popice. Prin impresiile trăite își conștientizează toleranța față de risc și realizează
raportul dintre risc și randament. Totodată, vor înțelege importanța creării de strategii.

MODUL 8
Exercițiu introductiv
Cu ajutorul unei mingi, participanții prezintă 3 persoane cu care ar dori să iasă la cină,
motivând alegerea. Astfel, ei ajung să se cunoască mai bine, să accepte diferențele de
preferințe, creând o atmosferă relaxată premergătoare cursului.

Dezbatere
Pe parcursul acestui exerciţiu, elevii se regăsesc în anumite situaţii decizionale şi
primesc diferite sfaturi de la ceilalţi colegi. Astfel, pot exersa procesul de evaluare şi
cel decizional în situaţii financiare cu care se pot întâlni pe parcursul vieţii lor. Vor
constata că nu există decizii evident corecte sau evident incorecte, ambele părţi având
argumentele lor pro şi contra.

Creare de valori
Pe parcursul exerciţiului, elevii vor dezbate care sunt posibilităţile de creare de valori
ale unei familii. Se vor gândi la posibilităţile disponibile fiecărui membru al familiei, vor
explora activităţile lor de creare a valorilor în funcţie de situaţia şi cunoştinţele
membrului. Obiectivul este ca participanţii să realizeze într-un spectru mai larg

capacităţile de creare a valorilor.

Administrarea finanțelor familiei
Pe parcursul acestui exerciţiu elevii se vor reflecta asupra administrării ideale a
finanţelor. Vor elabora o listă cu toate acele articole care pot aduce unei familii
succesul financiar, descoperind pe parcurs şi factorii care îi pot obstrucţiona.

Circuitul finanicar
În cadrul acestui exerciţiu de situaţie, elevii joacă trei roluri: vânzători, cumpărători şi
operatori bancari. Pe parcursul exerciţiului, vor lua la cunoştinţă obiectivele, nevoile,
resursele acestor actori, precum şi despre administrarea posibilităţilor acestora.

Modelul Kiyosaki
Elevii joacă unul dintre cele patru roluri ale modelului Kiyosaki şi evaluează situaţia,
posibilităţile şi dificultăţile actorului jucat. Pot astfel cunoaşte posibilităţile care îi stau la
dispoziţie în viitor, respectiv, recunoaşte acele cadre cu ajutorul cărora pot beneficia
de venituri şi bani.

MODUL 9
Exercițiu introductiv
Scopul exercițiului este de a obișnui participanții cu atmosfera cursurilor interactive, de
a-i ajuta să afle lucruri noi despre colegi și trainer.
Explorăm natura valorilor și legătura dintre bani și etica morală.

Licitația
Activitate care îi ajută pe participanți să descopere valorile proprii și ale grupului.
Trecând prin experiența licitației, ei pot observa modificarea raportului preț-valoare,

cererea și oferta. Esența activitatii este câştigarea de experienţă în domeniul
management-ului schimbărilor, recunoaşterea situaţiilor de criză, precum şi, a
necesităţii sacrificiului.

Sistemul financiar şi managementul finanţelor
Descoperim conţinutul noţiunilor de bază ale economiei, funcţionarea mecanismelor
de la baza lor, asistarea sistemelor financiare şi caracterul esenţial al acestora printrun exercițiu în care echipele, lucrând împreună, deschid o pizzerie.

Farul
Prezentarea şi cunoaşterea conţinutului aflat la baza problemelor şi situaţiilor de
concurenţă financiară, la baza ideilor de intensificare a eficienţei, a posibilităţilor
financiare, precum şi a resurselor disponibile, respectiv recunoaşterea relaţiilor dintre
acestea.

MODUL 10
Exercițiu introductiv
Cu ajutorul unor imagini, exercițiul urmărește prezentarea membrilor grupului,
scoaterea la iveală a noilor informaţii despre colegi și trainer, cunoaşterea mai
profundă a colegilor, consolidarea sensibilităţii sociale.

Festival
Esența acestei activități constă în elaborarea unui plan financiar pentru un anumit
program, recunoaşterea importanţei acestui plan, însuşirea tehnicii necesare.
Introducerea conceptului de zonă de confort financiar, recunoaşterea acestei zone,
precum şi a mecanismelor neconştientizate care ne împiedică în modificarea stilului
nostru de viaţă „financiară” cu care ne-am obişnuit.

Rețeaua
Acest exercițiu explorează metodele funcţionării agenţilor economici, recunoaşterea
elementelor de motivare a pieţei, precum şi a mecanismelor ascunse. Facilitarea
conştientă a recunoaşterii modelelor de comportament bazate pe interese, prin
filtrarea conştientă a efectelor sentimentale. Sintetizarea efectelor de formare a
comportamentului, precum şi a provocărilor.

Soluții financiare
Participanții discută situații de viaţă (în care se pot găsi şi ei) în care sunt anumite
soluţii financiare care îi pot ajuta. Exercițiul creşte nivelul de cunoaştere a produselor
financiare. La sfârşitul exerciţiului, elevii vor cunoaşte soluţii financiare de care ar
putea beneficia în viitor.

Darts
Esența acestui exercițiu constă în înțelegerea diferitelor niveluri de risc asociate
investițiilor. De asemenea, participanții dobândesc informații utile, pentru a putea
alege în viitor, în mod conștient, oportunități de investiție în diverse produse financiare.

MODUL 11
Exercițiu introductiv – Peste 10 ani
Prezentarea şi cunoaşterea reciprocă a membrilor grupului, crearea unei situaţii şi
atmosfere relaxante, cunoaşterea de noi informaţii privind participanţii. Discuţii despre
planurile participanţilor privind următorii 10 ani cu ajutorul imaginilor suport.

Obiective
La începutul exerciţiului, elevii îşi formulează dorinţele în baza cărora îşi setează
obiectivele. Vor planifica etapele teoretice şi reale care îi vor ajuta să-şi atingă
scopurile. Acest exerciţiu îndeamnă participanţii la formularea și setarea obiectivelor
importante din viața lor, cu ajotorul modelului obiectivelor SMART.

Bugetul personal și familial
În prima parte a acestui exerciţiu, elevii îşi vor estima, respectiv, calcula, veniturile şi
cheltuielile lor lunare (personale). În cea de-a doua parte a exerciţiului, vor analiza
bugetul general al unei familii. Pot observa, de asemenea, şi impactul pe care o
cheltuială neprevăzută îl poate avea asupra bugetului familiei.

Ura, vacanța!
Participanţii acestui exerciţiu capătă experienţă în domeniul planificării financiare prin
intermediul unor scenarii realiste, care pot fi bazate pe decizii financiare.
Între timp, capătă şi cunoştinţe privind diferitele servicii bancare.

Uzina Mikado
În acest exercițiu, participanții se gândesc, respectiv, îşi desfăşoară activitatea
antreprenorială în cadrul unei simulări de acest gen. Înafară de relaţia obişnuită dintre
performanţă şi timp, mai apare şi riscul, respectiv, elementul gestiunii acestor riscuri,
care influenţează posibilitatea unui profit ridicat.

MODUL 12
Exercițiu introductiv
Principalul obiectiv al acestui exerciţiu de prezentare constă în crearea unei stări
relaxante ulterioare consolidării relaţiilor sociale, pentru a facilita comunicarea dintre
participanți. Cu ajutorul a 3 propoziții, ei ajung să se cunoască mai bine.

Test
Exerciţiul înţelegerii provocărilor şi planificării executării acestora. Un exerciţiu rapid,
însă viclean, care în locul executării rapide atrage atenţia asupra studierii şi
interpretării detaliate a sarcinii.

Soluții financiare
Participanții discută situații de viaţă (în care se pot regăsi şi ei) în care sunt anumite
soluţii financiare care îi pot ajuta. Exercițiul creşte nivelul de cunoaştere a produselor
financiare. La sfârşitul exerciţiului, elevii vor cunoaşte diferite soluţii financiare de care
ar putea beneficia în viitor.

Decizii financiare
Pe parcursul acestui exerciţiu, elevii ajung în situaţii decizionale şi primesc diferite
sfaturi de la colegi. Îşi practică aptitudinile de evaluare şi cele decizionale într-o
posibilă situaţie financiară în care se pot trezi în viitorul apropiat. Constată că în
anumite situaţii nu există o cale exclusiv pozitivă sau negativă, ambele laturi ale
problemei având atât argumente pro, cât şi contra.

Hotel Tonga
Exercițiul îmbină elementele planificării financiare, efectele schimbărilor de conduită
ale concurenţilor, gestionării resurselor disponibile, colaborării, precum şi a orientării
spre profit.

