FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CADRUL CONCURULUI ”PROIECTE DE TINERET” DERULAT DE
CĂTRE REGIUNEA CENTRU
PRODUSE FINALE ALE PROIECTELOR
INSTITUŢIA ŞCOLARĂ PARTICIPANTĂ ŞI DATELE DE CONTACT
(ADRESA ŞI TELEFONUL)
TIPUL ŞI TITLUL PROIECTULUI

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia
Str. O. Goga nr. 11, Tel: 0258.811.468
Tipul proiectului: Proiect școlar
Titlul proiectului: „Ziarul Junior Money”

VALOARE PROIECT A FINANȚĂRII,
DENUMIRE FINANȚATOR
NUMĂRUL ELEVILOR/CADRELOR
DIDACTICE IMPLICATE ÎN PROIECT
DURATA PROIECTULUI

Proiect susținut de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice și JA Romania

ARII TEMATICE
ACOPERITE/OBIECTIVELE
PROIECTULUI

Arii tematice: educație financiară, cetățenie activă, pregătire profesională,
dezvoltare personală
Obiectivele proiectului:
- elevii să fie mai informați cu privire la cunoștințele financiare relevante (cum se
realizează un buget, cum se pot economisi sau investi banii, ce servicii financiare
de bază există pe piață, care sunt avantajele și dezavantajele utilizării unor servicii
financiare, cum trebuie să se informeze un consumator inteligent etc.);
- elevii să își dezvolte abilități de: analiză, documentare, sinteză și prelucrare a
informației, gândire creativă, comunicare și argumentare, redactare pe calculator,
lucru în echipă;
- elevii să devină mai responsabili cu finanțele proprii și ale familiei, să dezvolte
abilități de planificare și economisire;
- elevii să prelucreze cu atenție, inteligent și în beneficiul propriu informațiile despre servicii financiare existente pe piață
1 profesor coordonator
12 elevi
Adrian Simion – 0744166176, simion_constantin_adrian@yahoo.com

COMPONENȚĂ ECHIPĂ
PERSOANA DE
CONTACT(TELEFON, EMAIL )
TIPUL PRODUSELOR FINALE CE
SE ÎNSCRIU ÎN CONCURS
Bifaţi categoriile corespunzătoare

Număr elevi implicați în proiect – 100
Număr cadre didactice implicate în proiect – 2
Martie – Mai 2014

□
□
□
□
□
□

poster
broşură
CD / Casetă video / DVD
calendar
pagină web
altele ( vă rugăm specificaţi ) – ziar

Proiectul înscris în concurs a fost derulat în perioada 2013-2015.
Sunt de acord ca materialele prezentate să poată fi folosite ulterior în materialele de promovare realizate de către organizatorul
concursului, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor persoanelor.
SEMNĂTURI,
Director,
Prof. Anca Dan Nicolae

Cordonator Proiect,
Prof. Simion Constantin Adrian
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