Competiția Națională de Educație
Financiară
În perioada 5 noiembrie – 17 decembrie 2016, Junior Achievement
România desfășoară „Competiția Națională Bani pentru școala ta”, prin
care liceele pot obține finanțări de până la 10.000 de euro dacă susținătorii
acestora urmează un training de educație financiară (BaniIQ) și unul de
educație economică (Baniipenet).
Cum funcționează?
Susținătorii instituției de învățământ (elevi, alumni, profesori, părinți și alți
susținători care au împlinit 15 ani) urmează gratuit 2 traininguri:



BaniIQ – educație financiară (venituri, cheltuieli, gestionarea
bugetului personal și economii)
Baniipenet – educație e-commerce (plăți online, siguranța și
drepturile în mediul online)

Pentru finalizarea oricăruia dintre cele 2 cursuri, fiecare susținător obține o
diplomă de participare, iar școala primește 1 EUROpunct.
Ce este nou?
La ediția din acest an sunt oferite 4 premii, pentru școli mari și școli mici:



un premiu mare, de până la 10.000 EUR prin transformarea
EUROpunctelor în EUR și
3 premii mici, de 1.000 EUR primelor 3 instituții de învățământ care
acumulează 1.000 EUROpuncte din momentul începerii competiției.

Top 5 sfaturi pentru a atrage cât mai mulți susținători









Comunicați competiția online: pagina web a liceului, canalele social
media (Facebook, Instagram etc.) și setați pagina competiției ca
homepage pentru calculatoarele din școală;
Comunicați mesajul tuturor cadrelor didactice din cadrul instituției
și prezentați competiția elevilor la orele de dirigenție;
Accesați atât trainingul BaniIQ cât și trainingul Baniipenet. În
acest fel fiecare susținător poate aduce 2 EUROpuncte instituției de
învățământ;
Tastați denumirea completă și corectă a instituției de
învățământ în formularele trainingului. Utilizarea ghilimelelor,
diacriticelor sau a altor caractere decât litere și cifre nu este permisă.
Implicați comunitatea locală: comunicați mesajul competiției și

asociațiilor și cluburilor care își desfășoară activitatea în școală.
Regulamentul competiției este disponibil
la www.banipentruscoalata.ro/regulament.pdf. Kitul cu imagini pentru
comunicarea competiției poate fi descărcat de aici. Detalii suplimentare
sunt disponibile pe pagina competiției, www.banipentruscoalata.ro.

