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Grădinița cu Program
Prelungit nr. 56

Cea mai mare lecție de Educație Financiară din lume

Şcoala de Bani

E vremea dovlecilor!

Suntem din nou în acea perioadă a anului
în care întâlnim dovleci la ﬁecare pas, dar la
Grădinița cu Program Prelungit nr. 56 din
Oradea sigur găsiți cei mai creativi dovleci.

De Ziua Mondială a Economisirii (31 octombrie), 13.230
de români din toate colţurile ţării au învățat, împreună cu BCR prin programul
„Şcoala de Bani”, cum să își
folosească mai eﬁcient resursele ﬁnanciare, cum să economisească și cum să ﬁe mai
atenți la cheltuielile curente.
Acţiunea a intrat în Cartea
Recordurilor.
Programul „Școala de Bani”
și-a propus să schimbe statisticile care ne plasează pe noi, românii, pe ultimul loc din Europa la Educație Financiară, iar
la nivel mondial ocupând locul
124 din 146 de ţări, alături de
Sudan și Honduras. O altă statistică îngrijorătoare arată faptul că doar unul din cinci români are o înţelegere destul de
bună a banilor săi, iar rata de
educaţie ﬁnanciară este de 21%
în România, faţă de media de
52% din Uniunea Europeană şi
față de 65% în ţările nordice.
Prin urmare, nevoia de educaţie ﬁnanciară este elementară,
iar BCR și-a propus să contribuie la formarea populației, organizând, în ﬁecare joi, cursuri
de independență ﬁnanciară.
„Recordul aparţine românilor şi României, reuşita este
a noastră, a tuturor celor care
au încredere că drumul spre
prosperitate trece prin educaţie, drumul spre independenţa
ﬁnanciară trece prin educaţie.
Recordul aparţine oamenilor
care au intrat în sălile de curs
şi celor care nu au reuşit, dar
şi-au dorit. Responsabilitatea
noastră este să punem la dis-

Educaţia ﬁnanciară în România este deﬁcitară
poziţie resursele, inclusiv şi
mai ales educaţionale, pentru a
contribui la crearea de prosperitate în România”, a declarat
Sergiu Manea, CEO al BCR.
Astfel, BCR este singura
bancă din Europa care a intrat
în Cartea Recordurilor, dublând recordul anterior care a
fost stabilit de SUA, cu 5.640
de participanți.
Cea mai mare lecție de
Educație Financiară din lume
a fost susținută în România,
simultan în 59 de locații, cu
sprijinul celor mai importante
25 de universități din țară, reunind 13.250 de tineri cu vârsta
de peste 18 ani.
La nivel local, atât Universitatea din Oradea, cât și Universitatea Agora au contribuit
la doborârea recordului mon-

dial, oferind suport logistic.
Astfel, cinci profesori dedicați
de Independență Financiară, angajați ai băncii, au moderat cea mai mare lecție de
Educație Financiară, în fața
sutelor de tineri prezenți. Atât
Aula Magna a Univerității din
Oradea, cât și un amﬁteatru al
Universității Agora au fost pline ochi, miercuri dimineața.
Lecția a început la ora 11.00,
iar pentru ca recordul să ﬁe
omologat au fost respectate câteva reguli stricte.
Fiecare participant a primit,
la intrarea în sală, o brățară
numerotată și însemn în piept,
iar preț de 40 de minute au
fost rugați să lase telefoanele
mobile deoparte, lucru care a
fost ușor de realizat, întrucât,
din spusele celor prezenți, am

aﬂat că lecția a fost foarte interactivă, neavând timp să se
plictisească.
Dorința cea mai mare a organizatorilor a fost responsabilizarea ﬁnanciară a tineretului, îndemnându-i să-și seteze
obiective realiste și, totodată,
să-și alcătuiască un plan ﬁnanciar bine structurat.
Concluzionând din cele
învățate de la curs, vă putem
spune faptul că independența
ﬁnanciară se construieşte în
timp, cu disciplină, prin stabilirea unor obiective ﬁnanciare
clare, simple, măsurabile și încadrate într-un anumit interval
de timp. De asemenea, dacă
doriți să vă alcătuiți un plan
ﬁnanciar, platforma scoaladebani.ro vă stă la dispoziție.
 Paula LELE

Cum gestionăm bolile speciﬁce sezonului rece la copiii mici

Programul „Școala părinților”
În cadrul programului
„Şcoala părinţilor”, program
dezvoltat de către Direcţia de
Asistenţă Socială Oradea, a
avut loc, la sediul instituţiei,
întâlnirea lunară susţinută,
de data aceasta, de dr. Anca
Mureşan, medicul care asigură asistenţa medicală copiilor din creşele orădene.
Programul se adresează în
special părinţilor care au copii
cu vârste între 10 luni şi 4 ani şi
care frecventează creşa, dar şi
părinţilor care vor să înteleagă
mai bine nevoile copiilor mici
şi rolul fundamental al comunicării dintre copii şi părinţi.
Tematica abordată în cadrul
întâlnirii a fost „Îmbolnăvirile
speciﬁce sezonului rece”.

Toamna, pe lângă diversitatea de culori şi fructe delicioase, aduce şi temperaturi
scăzute sau ﬂuctuaţii de temperatură, iar cei mai expuşi
schimbărilor sunt copiii, al
căror sistem imunitar nu este
încă pregătit pentru a înfrunta
diversele viroze speciﬁce sezonului rece.
Astfel, în cadrul întâlnirii,
părinţii au fost informaţi despre virozele respiratorii şi digestive ale copiilor de vârstă
antepreşcolară, afecţiuni des
întâlnite în mediul colectivităţii, au aﬂat manifestările simptomatice ale acestor afecţiuni
şi modalitatea de abordare a
acestora, încă de la primele
simptome.
Un alt aspect discutat a fost

prevenţia, importanţa igienii
mâinilor, principala cale de
transmitere a viruşilor/microbilor care duc la îmbolnăviri,
precum şi hidratarea corectă,
respectiv consumul de fructe
şi legume.
De asemenea, lipsa somnului suﬁcient scade imunitatea,
copiii de vârstă antepreşcolară
având nevoie de până la 8 ore

de somn pe zi.
Chiar dacă beneﬁciarii serviciilor de creșă sunt copiii,
în ﬁecare lună DAS Oradea se
îngrijește ca părinții acestora
să înteleagă şi să gestioneze
mai bine nevoile lor, astfel că
tematica următoarei întâlniri
va ﬁ „Activităţile desfăşurate
în creşe şi rolul lor în dezvoltarea armonioasă a copiilor”. 

În cadrul celei de-a V-a ediții a „Festivalului
dovlecilor” preșcolarii, împreună cu părinții și
cadrele didactice, au reușit să decoreze întregul
hol al grădiniței cu personaje care mai de care
mai impresionante și mai „înspăimântătoare”,
toate realizate din dovlcei. Directorul unității,
Daniela Lukacs, ne-a mărturisit că „Festivalul
dovlecilor” este o perioadă care se bucură de
foarte mare succes atât în rândul copiilor, cât
și al părinților, deoarece de la an la an cu toții
devenim tot mai creativi și mai experimentați.
Mulțumim mult părinților pentru implicare și
doamnelor educatoare pentru minuțiozitatea cu
care pregătesc ﬁecare stand pentru expoziție
Dovlecii au fost expuși mai multe zile, perioadă în care s-au putut vota cele mai reușite
creații. Nu se putea să nu se țină cont că suntem în anul Centenarului, așa că cel mai mare
succes l-au avut dovlecii îmbrăcați în culorile
tricolorului sau chiar în costume populare.
Scopul acestei activități este dezvoltarea
creativității și a originalității preșcolarilor,
îndemnându-i să vină cu idei cât mai creative și
tehnici variate pentru decorarea dovlecilor.
 R.C.

Miercuri

Exerciţiu de alarmare
publică
Miercuri, 7 noiembrie, va avea loc un nou
exerciţiu pentru veriﬁcarea funcţionării
sirenelor de alarmare publică.
Având în vedere antrenarea autorităților
administrației publice locale și pregătirea
populației pentru cunoașterea semniﬁcației
semnalelor de alarmare, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează
și desfășoară antrenamente/exerciții pentru
veriﬁcarea funcționării sirenelor de alarmare
publică, prin acționarea acestora, în prima zi de
miercuri a ﬁecărei luni. Miercuri, 7 noiembrie
2018, în intervalul orar 10.00 - 11.00, va avea
loc exercițiul pentru veriﬁcarea funcționării
sirenelor de alarmare publică.
Comitetul Local pentru Situații de Urgență
din cadrul Primăriei Oradea îi informează pe
cetățeni că nu trebuie să intre în panică deoarece acesta este un exercițiu. 

Ședința extraordinară
a Consiliului Local
În conformitate cu prevederile art. 39 alin.
2 şi 3 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, se convoacă
şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
Municipiului Oradea, care va avea loc în data
de 9 noiembrie 2018, ora 14.00, în Sala Mare de
şedinţe a Primăriei municipiului Oradea.
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Oradea şi este
publicată pe site-ul oﬁcial al instituţiei www.
oradea.ro, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 6 şi
7 din Legea 215/2001, republicată.

