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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Curriculum la decizia şcolii
elaborat şi pilotat de CREE,
în cadrul unui program
derulat în parteneriat
cu Ministerul
Educaţiei şi Cercetării

EDUCAŢIE ECONOMICĂ
–– CCUURRSS PPEENNTTRRUU CCIICCLLUULL PPRRIIM
MAARR

ECONOMIE –– CCUURRRRIICCUULLUUMM
PPEENNTTRRUU ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂM
MÂÂNNTTUULL PPRRIIM
MAARR

Această lucrare conţine:
CURS OPŢIONAL, DE 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ,
PENTRU CLASELE A III-A ŞI/SAU A IV-A,

Activităţi pe care le desfăşoară
elevii la orele de Economie:
 Compară alternative, avantaje,
dezavantaje, costuri
 Adoptă cele mai bune decizii
 Negociază, vând, cumpără
 Produc bunuri şi le tranzacţionează
în condiţii de concurenţă
 Fac raţionamente economice, judecă
pe baza condiţiilor din piaţă
 Calculează costuri, venituri, câştigul

Ce învaţă elevii:








Să renunţe pentru a câştiga altceva
Să gestioneze corect resursele
Să câştige bani şi să îi folosească
Să interpreteze mişcările preţurilor
Să coreleze venitul cu munca
Să judece riscul întreprinzătorului
Să aprecieze acţiunea statului etc.

 Introducere in Economie
 Standarde de conţinut - concepte şi
cunoştinţe pentru predarea-învăţarea
Economiei la clasele primare

 24 de lecţii de Economie pentru
clasele primare

Lecţii din cuprinsul lucrării:
☺ Resursele: Prima zi de şcoală
☺ Costul de oportunitate: Muntele de
ciocolată
☺ Adoptarea deciziilor: Cadoul lui Daniel
☺ Bunuri şi servicii: Plătit cu un zâmbet
☺ Fluxurile economice: Cu Domnul Leu în
excursie
☺ Schimbul: O zi de târg
☺ Banii: Banii nu cresc în pom
☺ Producători şi consumatori: O fi munca
grea, dar şi cozonacul este dulce
☺ Cererea: Ce-ar fi dacă...
☺ Oferta: Fabrica de suveniruri
☺ Productivitatea: Atelierul de figuri
geometrice
☺ Productivitatea: Cu mască şi fără mască
☺ Concurenţa: Concurs în clasă
☺ Bunuri şi servicii publice: Cum arată
localitatea mea
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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 prin Lecţii de
Geografie
– seminar cu profil interdisciplinar

