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ÎN ATENŢIA:   CADRELOR DIDACTICE 

 

Scoala de bani pe roti – Camionul FLIP vine in orasul tau! 

                          

 

Banca Comercială Română a lansat Școala de bani pe roți – Camionul FLIP, primul program itinerant 

de educație financiară interactivă care se adresează copiilor cu vârste între 7 și 14 ani. Programul se 

desfășoară într-un camion inedit și colorat, numit FLIP, a cărui remorcă modulară se transformă într-

un adevărat loc de joacă cu dotări de ultimă generație, unde traineri specializați le oferă celor mici 

ateliere interactive și antrenante în grupuri de câte 15 elevi.  

Camionul lansat în urmă cu doi ani, care a educat financiar peste 20.000 de elevi cu vârsta între 

șapte și paisprezece ani, va opri în perioada 20 martie 2020-13 aprilie în Municipiul Zalău. Timp de 

90 de minute, copiii vor explora, în camion, lumea banilor și vor trece prin cinci etape ale informării 

și conștientizării, având aliați de nădejde: jocurile, interacțiunea și voia bună. În timpul atelierului, 

cei mici vor tatona categoriile de cheltuieli și bugetul personal, vor discuta valoarea banilor și a 

obiectelor și vor înțelege că aproape toate procesele economice sunt conectate global. 

Școala de bani pe roți mizează pe învățarea experiențială și jocuri pentru a-i ajuta pe cei mici să 

învețe într-un timp foarte scurt. Pentru a-și înscrie clasele la atelierele care au loc în camionul 

FLIP, cadrele didactice pot accesa pagina pentru înscrieri https://www.scoaladebani.ro/peroti/ 

sau pot suna la numărul 0725 772 255. 

Avem posibilitatea să livrăm cursuri gratuite în școli și licee pentru adolescenți și pentru adulți 

(cadre didactice și personal auxiliar) cu ajutorul colegilor noștri care au devenit profesori de 

educație financiară în urma unui curs special de pregătire. Participarea la cursuri este gratuită, iar 

informațiile prezentate sunt strict educaționale, nu se menționează în niciun fel vreun produs 

bancar. Pentru detalii suplimentare legate de proiect sau de cursurile care au loc in școli și licee o 

puteți contacta pe Claudia Oprescu, unul din coordonatorii proiectului, la adresa 

claudia.oprescu@bcr.ro. 
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