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.
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Gimnaziu

Curriculum la decizia şcolii
elaborat de CREE
şi aprobat prin
Ordinul Ministrului
Educaţiei şi Cercetării
nr. 4730
din 22 septembrie 2004

EDUCAŢIE ECONOMICĂ
–– CCUURRSS PPEENNTTRRUU CCIICCLLUULL GGIIM
MNNAAZZIIAALL

CURS OPŢIONAL, DE 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ,
PENTRU CLASELE A VI-A ŞI/SAU A VII-A,
RECOMANDAT DE M.E.C.

Activităţi pe care le desfăşoară
elevii la orele de Economie:
 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 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 –– CCUURRRRIICCUULLUUMM

PPEENNTTRRUU ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂM
MÂÂNNTTUULL GGIIM
MNNAAZZIIAALL

Această lucrare conţine:

 Standarde de conţinut pentru
predarea-învăţarea Economiei în
gimnaziu

 Glosar de termeni economici
 20 de lecţii de Economie pentru
gimnaziu

Lecţii din cuprinsul lucrării:
☺ Introducere: Să dezlegăm mistere
economice
☺ Resursele: O expediţie în junglă
☺ Banii: Cocoşul şi bobul de fasole
☺ Cost, profit, pierdere: Fabrica de jucării
☺ Productivitatea: Secretul ceştilor de
hârtie
☺ Şomajul: Angajăm un preşedinte!
☺ Produsul intern brut: Economia unei
insule
☺ Piaţa: Cu jocul pieţei nu-i de joacă
☺ Inflaţia: Mai mulţi bani nu înseamnă
întotdeauna mai multă bogăţie
☺ Capitalul uman: Cum îţi alegi profesia
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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:
 Cele Mai Bune Lecţii de Economie
– concurs pentru profesori
şi învăţători

 Educaţia Economică Eficientă
– seminar pentru profesorii de liceu

