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CĂTRE  UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL SĂLAJ 

ÎN ATENȚIA  DIRECTORILOR UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

CADRELOR DIDACTICE 

 

 

REF.: Școala de bani pe roți- Camionul FLIP- ateliere online de educație 

financiară  

 

FLIP- Școala de Bani pe Roți, primul program itinerant de educație financiară 

interactivă care se adresează copiilor cu vârste între șapte și 14 ani, își va relua 

activitatea online începând cu data de 16 septembrie 2020. Programul se 

desfășoară online, unde traineri specializați le oferă celor mici ateliere interactive 

și antrenante de 90 minute în grupuri de maximum 50 de elevi. 

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. Toate jocurile au fost 

adaptate pentru a putea fi folosite în cadrul atelierelor online.  

Pentru a se înscrie în acest program, cei interesați pot accesa pagina pentru 

înscrieri: https://www.scoaladebani.ro/peroti/.  

În perioada 15 septembrie  - 18 decembrie 2020, atelierele se vor desfășura de 

marți până vineri cu următoarea frecventă:  

 10.00 - 11.30 -  două ateliere simultan;  

 14.30 - 16.00 - două ateliere simultan;  

 17.00 - 18.30 - două ateliere simultan  

Toate atelierele sunt gratuite și nu se face nicio mențiune legată de vreun 

produs sau serviciu BCR, Școala de Bani fiind un program exclusiv educațional fără 

nicio componentă comercială. 

https://www.scoaladebani.ro/peroti/
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Pentru detalii legate de proiect, puteți să transmiteți un e-mail la adresa: 

loredana.dinu@scoaladevalori.ro sau să sunați la 0745.295.753.  

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

PROF. DR. GHEORGHE – VASILE BULGĂREAN 

 

 

 

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR, 

PROF.DR. MĂDĂLINA-IOANA RUS 
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