Centrul de Resurse pentru Educaţia
Economică – CREE Suceava
este o structură regională a
Centrului Român pentru Educaţie
Economică – CREE
cu sediul în Bucureşti.
CREE este o organizaţie
neguvernamentală, independentă,
cu scop nelucrativ (not-for-profit),
înfiinţată la 12 aprilie 2001.
CREE a fost fondat de un grup de
profesori români care au beneficiat de
programele internaţionale ale NCEE
National Council on Economic Education
din SUA.
Ei au avut ocazia să cunoască şi să
preţuiască utilitatea şi eficienţa unei
educaţii economice moderne, active
şi creative.
Misiunea CREE este aceea de
a contribui la educaţia economică a
tinerilor din România, pentru a-i ajuta
să-şi dezvolte un mod de gândire
şi abilităţi adecvate economiei de piaţă.
CREE dezvoltă programe de educaţie
economică în baza Protocolului de
Colaborare nr.10014 din 11 aprilie 2002
încheiat cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.
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Activitatea se desfăşoară prin

sesiuni interactive
cu durata a 2 ore / săptămână, sâmbăta,
susţinute de câte doi profesori,
membri ai C R E E

Activităţi pe care le desfăşoară
elevii în cadrul sesiunilor:
 participă la licitaţii
 negociază şi încheie tranzacţii
 acţionează pe piaţă, fie în calitate de
vânzători, fie de cumpărători
 produc bunuri pe care le vând apoi în
condiţii de concurenţă
 schimbă bunuri, fie direct, fie prin
intermediul banilor
 construiesc şi interpretează
reprezentări grafice
 calculează costuri, venituri, profit,
productivitate, rate, procente etc.

Ce învaţă elevii:
 cum funcţionează piaţa
 cum sunt motivaţi oamenii care
participă la viaţa economică
 cum se iau deciziile economice
 ce rol are statul în economie etc.

ECONOMIE –– pprrooggrraamm
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TEMATICA SESIUNILOR:
☺ De ce fac oamenii comerţ?
☺ Cine decide?
☺ Dreptul de proprietate şi motivaţia
economică?
☺ Finalităţile sociale majore ale economiei
☺ Decizii individuale
☺ Ce însemnă suficient de curat?
☺ Piaţa grâului
☺ Piaţa nu stă niciodată pe loc
☺ Interacţiunea pieţelor
☺ Să produci mai mult şi să consumi
mai puţin
☺ Fabrica de jucării
☺ Vigete şi blastere. Un joc despre
concurenţă
☺ Funcţiile economice ale statului
☺ Bunuri şi servicii publice
☺ Circuitul economic
☺ Bugetul de stat
☺ Banii nu sunt totul
☺ Inflaţia şi politica monetară
☺ Şomajul
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CREE
oferă programe de
educaţie economică
pentru profesori şi elevi,
în parteneriat cu:
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Suceava
 Casa Corpului Didactic Suceava
 Asociaţia Profesorilor de SocioUmane
 alte organizaţii din domeniul educaţiei

PROGRAME LA CARE
VĂ AŞTEPTĂM SĂ PARTICIPAŢI:
 Gândeşti , deci câştigi
– concurs iniţiat de CREE Constanţa
 Iniţiativa în afaceri
– concurs de planuri de afaceri

