Studiu, Competiţie, Profit
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 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 se adresează cu prioritate
profesorilor de Economie, tuturor celor
care pot contribui la educaţia economică
a tinerilor din România.
CREE dezvoltă programe de educaţie
economică în baza Protocolului de
Colaborare nr.10014 din 11 aprilie 2002
încheiat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

CREE
CENTRUL
ROMÂN
PENTRU

EDUCAŢIE
ECONOMICĂ
Str. Ştirbei Vodă nr. 164
Bloc 21A, Apart. 24
Bucureşti 010121 - Sector 1
Tel/Fax: 021-312.82.33
E-Mail: cree@b.astral.ro
Web-site: www.cree.ro

Cele Mai
Bune
Lecţii de
Economie


Concurs
pentru
profesori
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CELE MAI BUNE LECŢII
DE ECONOMIE
–– CCOONNCCUURRSS PPEENNTTRRUU PPRROOFFEESSOORRII
ŞŞII ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂTTOORRII

Concursul se organizează anual.
La concurs pot participa cadre didactice
cu preocupări în domeniul inovaţiei
didactice, al dezvoltării gândirii şi culturii
economice.
Proba de concurs constă în conceperea
unei lecţii de Economie pe o temă la
alegere, din tematica programelor
şcolare obligatorii sau opţionale.
Sunt premiate şi publicate anual cele
mai bune lecţii de Economie.
Laureaţii primesc premii în bani,
diplome, medalii, cărţi.

Lansat în 2002, concursul a ajuns
acum la cea de-a VI-a ediţie.
ÎN ANII ANTERIORI, CREE A PREMIAT
7 1 D E P R O F E S O R I Ş I ÎN V Ă Ţ Ă T O R I
PENTRU LECŢIILE DE ECONOMIE
PROIECTATE ŞI A PUBLICAT
5 V O L U M E D IN S E R IA
„CELE MAI BUNE LECŢII DE ECONOMIE”.

CRITERII DE EVALUARE
PPEENNTTRRUU LLEECCŢŢIIILLEE CCAARREE IINNTTRRĂĂ ÎÎNN CCOONNCCUURRSS

Lecţiile trebuie să îndeplinească
următoarele criterii:
 Să aibă caracter aplicativ (secvenţa
didactică poate fi de 1-3 ore).
 Să dezvolte gândirea economică a
elevilor.
 Scopurile şi obiectivele să fie clar
formulate.
 Conceptele economice să fie
menţionate explicit şi analizate în
mod corespunzător.
 Timpul necesar desfăşurării
activităţilor propuse să fie estimat în
mod realist.
 Să fie însoţite de materialele
didactice folosite în lecţie.
 Activităţile de învăţare să fie
interesante, diverse, clar prezentate
şi orientate către obiectivele
propuse.

 Să aibă instrumente de evaluare
adecvate.
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CREE
oferă programe de
educaţie economică
pentru profesori, învăţători
şi elevi, în parteneriat cu:
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 inspectoratele şcolare
 casele corpului didactic
 alte organizaţii de educaţie

PROGRAME LA CARE
VĂ AŞTEPTĂM SĂ PARTICIPAŢI:
 Educaţia Economică Eficientă
– seminar pentru profesorii de liceu
 Educaţia Economică în Gimnaziu
– seminar pentru profesorii care
predau cursul opţional de
Economie pentru gimnaziu,
aprobat de MEC

