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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Educaţia
Economică

Eficientă


Seminar de training
pentru profesorii
care predau
Economia
în învăţământul liceal

Seminarul EDUCAŢIA
ECONOMICĂ EFICIENTĂ
–– TTRRAAIINNIINNGG PPEENNTTRRUU PPRROOFFEESSOORRIII DDEE LLIICCEEUU

SUPORTUL DE CURS

AALL PPAARRTTIICCIIPPAANNTTUULLUUII LLAA SSEEM
MIINNAARR

Suportul de curs conţine:

 Standarde de conţinut pentru
SEMINAR ORGANIZAT DE CREE,
ÎN PARTENERIAT CU
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
ŞI CASA CORPULUI DIDACTIC

În cele 20 de sesiuni de seminar,
profesorii de liceu vor exersa
metode şi strategii active de
predare-învăţare a Economiei.
Durata seminarului: 40 de ore.
Formatul seminarului: 3 module a
câte 2 zile, la sfârşit de săptămână.
Formatorii: O echipă alcătuită din
traineri certificaţi ai CREE şi traineri
locali care au absolvit cursurile de
formare ale CREE.

predarea-învăţarea Economiei
în liceu

 Glosar de termeni economici
 20 de proiecte de lecţii
de Economie pentru liceu
Lecţii din suportul de curs:
 De ce fac oamenii comerţ
 Dreptul de proprietate şi
motivaţia economică
 Piaţa şi interacţiunea pieţelor
 Bunuri şi servicii publice
 Circuitul economic
 Banii
 Inflaţia şi politica monetară
 Şomajul
 Funcţiile economice ale statului
 Stabilizarea economiei prin
intermediul bugetului
 Modul economic de gândire
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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 în Gimnaziu
– seminar pentru profesorii care predau
cursul opţional de Economie pentru
ciclul gimnazial, aprobat de MEC

