București, 12 martie 2019

În atenţia doamnei CORNELIA MIRELA NEACȘU
INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VRANCEA

Competiția JA „Susțin educația financiară în comunitatea mea”
https://jar.ro/ABCdarBancar

Stimată doamnă,
Vă invităm să informaţi directorii și cadrele didactice ale instituțiilor de învățământ de tip liceal din judeţul
dumneavoastră despre competiția “Susțin educația financiară în comunitatea mea” desfășurată de
Junior Achievement (JA) România în perioada 11 martie – 19 aprilie 2019 în cadrul căreia pot obține
finanțări totale de 3.000 de euro.
Competiția este adresată tuturor liceelor din țară, iar participarea presupune parcurgerea de către
elevi a cursului online de educație financiară ABCdar bancar.
Cum funcționează?
Participarea unui liceu în competiție presupune:
1. Înscrierea liceului prin completarea formularului https://jar.ro/inscriereABCdarbancar de
către cel puțin unul dintre profesori și transmiterea, de către organizatori, a datelor
pentru accesul elevilor în cursul online ABCdar bancar;
2. Parcurgerea de către elevii cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, a cursului digital ABCdar
bancar, disponibil pe platforma JA Inspire (learn.ja.org), prin intermediul căruia
beneficiază de informații esențiale despre gestionarea bugetului personal, economisire,
tranzacții și instrumente moderne de plată.
Un liceu acumulează câte 10 puncte pentru fiecare elev care parcurge cel puțin 75% din curs.
Liceele care acumulează cele mai multe puncte prin participanții UNICI, elevi de liceu, vor beneficia de
premii cu valoarea totală de 3.000 de euro.
Premiile oferite vor fi folosite exclusiv pentru modernizarea școlii prin dotarea laboratoarelor, a claselor,
achiziția de echipamente și resurse educaționale.
Regulamentul competiției este disponbil pe pagina următoare și pe pagina dedicată proiectului –
https://jar.ro/ABCdarBancar

Cu stimă,
Loredana Poenaru | Program Manager
Junior Achievement România | www.jaromania.org
0730 330 884 | loredana.poenaru@jaromania.org

Din 2003, Junior Achievement (JA) România pune GRATUIT la dispoziția instituțiilor școlare, programe de
educație financiară, economică, antreprenorială și de orientare profesională pentru toate nivelurile de
educație, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (conform protocolului nr. 10184/2003).
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