
Educaţie financiară  

Învăţăm să cheltuim eficient bugetul disponibil 
Deplasarea clasei a IV-a B la Magazinul Kaufland din 

Fălticeni, vineri 20.11.2015, 1oră şi 30 minute 
Coordonatorul activităţii: 

Prof. Trişi Alexandrina  

Cum s-a desfăşurat proiectul?   

Fiecare dintre elevii clasei a adus din puşculiţa proprie câte 5 lei, pentru constituirea 

bugetului comun de cumparaturi eficiente,  pentru satisfacerea nevoilor grupului. S-a adunat astfel 

suma de 150 de lei. Copiii au schiţat lista de cumpărături, au stabilit prioritatea şi scopul 

achiziţionării anumitor mărfuri. Au evidenţiat nevoia de a cumpăra produse alimentare cât mai 

sănătoase pentru consumul propriu, fără aditivi alimentari dar şi a produselor nealimentare de strictă 

necesitate.  

Au stabilit de comun acord de ce au nevoie şi s-au deplasat la Magazinul Kaufland. Pentru 

acest lucru, s-au implicat în activitate şi 6 dintre părinţii copiilor care au asigurat transportul lor la 

şi de la magazinul Kaufland înapoi la şcoală.  

 



Cum s-au distrat 

copiii?  

La magazinul 

Kaufland copiii au stat de 

vorbă cu reprezentanţi ai 

instituţiei,  pe tema 

eficientizării cheltuielilor, 

au primit suport 

informaţional cu privire la 

activitatea ce trebuia 

desfăşurată.  

Mai întâi s-a creat premisa  

calculării în fiecare moment a preţului 

produselor cumpărate -  raportate la 

bugetul existent, pentru a nu risca să 

rămânem fără bani suficienţi la casa de 

marcat. Astfel  Cinzia a fost investită cu 

funcţia de ,,domnişoara contabil,, şi 

înarmată cu un carneţel şi un pix a început 

să calculeze preţul produselor 

achiziţionate, urmărind în fiecare 

moment suma disponibilă rămasă. 

Băieţii şi fetele au luat pentru  fiecare 

echipă câte un cărucior pentru 

cumpărături şi au început să studieze 

preţurile şi să compare raportul preţ-

calitate al fiecărui produs achiziţionat.   

Produsele au început să ajungă rând pe 

rând – după dezbaterile de rigoare- în cărucioarele de cumpărături, bineînţeles după ce mai întâi 

erau notate în carneţelul domnişoarei contabil. Copiii au „invadat” la modul cel mai frumos 

magazinul, comportându-se exemplar pe toată durata desfăşurării activităţii. La fiecare pas erau 



însoţiţi de sfaturile şi recomandările doamnei profesor coordonator, consultări suplimentare oferind 

deasemeni şi părinţii implicaţi în activitate. Bugetul disponibil s-a pliat perfect pe nevoile de 

cumpărare ale grupului, astfel că la casă nu am avut surprize neplăcute. Produsele au fost 

transportate apoi la maşini şi copiii s-au întors fericiţi la şcoală.  

Care sunt 

rezultatele? 

1500   

Aplicarea cunoştinţelor 

teoretice dobândite pe durata 

desfăşurării întregii activităţi a 

fost realizată prin implicarea 

activă a fiecărui copil într-un joc 

de rol deosebit.  Fiecare elev şi-

a asumat cu seriozitate şi 

responsabilitate rolul de administrator al bugetului clasei , de actor în stabilirea nevoilor de 

cumpărare ale grupului, de achiziţionare a produselor stabilite prin negociere.  

Copiii au fost implicaţi  nemijlocit în fiecare etapă a activităţii, de la început până la sfârşit .  

Jocul „de-a cumpărătorii” le-a plăcut în mod deosebit, copiii ţinând să demonstreze maturitate în 

asumarea unui anumit rol social.  

Au demonstrat 

cunoaşterea regulilor de 

comportament civilizat  

într-un spaţiu public, au 

colaborat şi cooperat 

eficient iar scopul 

activităţii a fost realizat în 

totalitate şi la parametri 

înalţi de calitate.  

 „Cea mai frumoasă 

zi de şcoală” – aşa cum au 

numit copiii ziua de azi – 

nu va fi uitată curând.  



 


