
Dosar de presă 

Bun venit  
la  

Şcoala euro!



Banca Centrală Europeană (BCE) îşi intensifică eforturile în dome-
niul educaţiei prin crearea unui concept nou, „Şcoala euro”, bazat 
pe o serie de materiale didactice foarte accesibile. Combinând 
jocuri, aplicaţii interactive, publicaţii şi o expoziţie, „Şcoala euro” 
are drept scop atingerea unui public cât mai larg prin structura sa 
modulară, bazată pe ideea că există diferite modalităţi de dobândire 
a cunoştinţelor şi diferite forme de transmitere a mesajelor. Modu-
lele care intră în alcătuirea sa sunt următoarele:

Deşi „Şcoala euro” se adresează publicului larg, diferitele materiale 
didactice au beneficiat de contribuţia semnificativă a unor instituţii 
şcolare. De exemplu, dialogurile din „broşura pentru copii”, care 
amintesc de cele ale unui thriller, au fost realizate cu ajutorul unor 
elevi de la Şcoala europeană din Frankfurt pe Main. Ulterior,  
11 versiuni lingvistice au fost testate la Şcoala europeană şi la şcoli 
din Spania, Grecia, Portugalia, Slovacia şi Finlanda. De asemenea, 

jocurile pe calculator au fost testate pe un grup de elevi de  
diferite naţionalităţi, cu vârste cuprinse între 10 şi 12 ani, fiind 
apoi adaptate în funcţie de reacţiile acestora. 
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Metoda care stă la baza „Şcolii euro” urmăreşte să îi ajute pe copii şi 
pe adulţi să înţeleagă mai bine universul bancnotelor şi al monedelor, 
stimulând participarea activă. Desigur, adulţii îi pot asista pe copii în 
utilizarea acestor tehnici de învăţare, putând, de asemenea, folosi ei 
înşişi materialele respective pentru a-şi aprofunda propriile cunoştinţe 
prin intermediul jocurilor pe calculator, al vizitării unei expoziţii sau al 
utilizării cardului ilustrând elementele de siguranţă ale bancnotelor.

BCE speră că veţi considera interesantă şi agreabilă prezentarea 
generală a materialelor didactice incluse în acest dosar de presă şi vă 
invită şi pe dumneavoastră într-o călătorie în universul bancnotelor 
şi al monedelor euro.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi descrierea 
detaliată a fiecărui material din dosarul de presă sau să accesaţi 
website-ul www.euro.ecb.eu. Majoritatea materialelor din cadrul 
„Şcolii euro” au fost elaborate în peste 20 de limbi europene. 

Lansarea „Şcolii euro”
„Şcoala euro” va fi lansată la data de 19 iunie 2009, ora 14.00, la 
sediul BCE de la Frankfurt pe Main, Germania. Elevi de la şase şcoli 
din Frankfurt, care au obţinut cele mai bune scoruri în faza de 
testare, se vor întrece în „Cursa euro”, jocul nostru pe calculator, 
pe primele trei locuri clasându-se cei care îşi vor dovedi priceperea 
de a aduna cât mai mulţi euro pe parcursul unei curse presărate 
cu obstacole şi de a răspunde la întrebări despre bancnotele euro 
şi elementele de siguranţă ale acestora. Câştigătorii concursului 
vor fi premiaţi de dl Jean-Claude Trichet, preşedintele BCE.

Imagini de la eveniment vor fi puse la dispoziţie pe website-ul BCE: 
www.euro.ecb.eu.

Concursul online „Cursa euro” – câştigătorii vor fi anunţaţi trimestrial
Concursul „Cursa euro” va fi organizat online la fiecare  
trei luni şi va putea fi accesat dând clic pe link-ul  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.ro.html. 
Jucători din ţările UE, cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani, vor 
avea şansa de a se întrece pentru a dovedi că sunt cei mai buni 
cunoscători ai euro şi că reuşesc să depăşească obstacolele  
„Cursei euro”. Primul concurs va debuta la data de 15 iulie 2009, 
câştigătorii fiind anunţaţi la inaugurarea expoziţiei privind euro  
de la Museum für Kommunikation, Berlin, 19 noiembrie 2009. 
Jucătorii cu cele mai bune trei scoruri vor fi premiaţi.
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1.
Jocuri pe 
calculator

Scopul acestui modul este de a prezenta informaţii statice pe 
diferite teme legate de bancnotele şi monedele euro prin 
intermediul a trei jocuri pe calculator, informaţiile fiind organizate 
în seturi uşor de gestionat, prezentate din unghiuri diferite şi în 
ritmuri diferite. Jocurile permit abordarea simplă a unei teme de 
interes general şi urmăresc să atragă atenţia publicului larg asupra 
universului bancnotelor şi al monedelor euro.



1.1 Cursa euro

„Cursa euro” este un joc de platformă foarte rapid, destinat atât 
celor tineri, cât şi celor „cu inima tânără”, în care jucătorii trebuie 
să adune cât mai multe bancnote şi monede euro. Alex, cel mai 
tânăr purtător de cuvânt al BCE, trebuie nu doar să sară peste 
podurile ilustrate pe bancnotele euro, să depăşească o serie de 
obstacole şi să evite căderea în apă, ci şi să răspundă la întrebări 
despre bancnotele şi monedele euro şi, ca o ultimă ispravă, să dea 
în vileag un falsificator de bancnote. Jocul are şapte niveluri, fiecare 
dintre acestea corespunzând unei cupiuri. Pe măsură ce avansează, 
jucătorii primesc informaţii detaliate despre diferite elemente de 
siguranţă ale bancnotelor. Jocul evidenţiază în mod ingenios 
elementele grafice ale bancnotelor euro, precum şi importanţa 
verificării mai multor elemente de siguranţă în paralel.  

 Grup-ţintă: orice persoană care poate juca şi aprecia ritmul şi 
distracţia oferite de „Cursa euro”. Temele şi personajele au fost 
elaborate şi testate cu ajutorul unor copii cu vârste cuprinse între 
10 şi 16 ani.

Disponibil pe website-ul BCE:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.ro.html



1.2 ConCursul online „Cursa euro”
Câştigătorii sunt anunţaţi trimestrial

Concursul „Cursa euro” va fi organizat online la fiecare  
trei luni şi va putea fi accesat dând clic pe link-ul  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.ro.html. 
Jucători din ţările UE, cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani, vor 
avea şansa de a se întrece pentru a dovedi că sunt cei mai buni 
cunoscători ai euro şi că reuşesc să depăşească obstacolele 
„Cursei euro”. Primul concurs va debuta la data de 15 iulie 2009, 
câştigătorii fiind anunţaţi la inaugurarea expoziţiei privind euro de 
la Museum für Kommunikation, Berlin, 19 noiembrie 2009. 
Jucătorii cu cele mai bune trei scoruri vor fi premiaţi. 



1.3 Găseşte elementele de siGuranţă!

Ajutaţi-o pe Ana să reconstituie o bancnotă ruptă şi învăţaţi să 
verificaţi diferitele elemente de siguranţă ale bancnotelor euro! 
Jocul are un ritm mai lent decât „Cursa euro”, combinând 
prezentarea de informaţii detaliate despre bancnotele euro cu 
principiul „cine caută găseşte”. Acesta reuşeşte să ofere un număr 
mare de detalii despre elementele de siguranţă ale bancnotelor 
euro într-un mod antrenant, prin intermediul unui film care 
demonstrează că elementele de siguranţă ale bancnotelor euro 
pot fi verificate uşor şi intuitiv.

 Grup-ţintă: acest joc se adresează tuturor categoriilor de 
vârstă, dar conţine elemente vizuale atractive în special pentru 
copiii cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani.

Disponibil pe website-ul BCE:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/find_features/html/index.ro.html



1.4 din Ce ţară provine moneda?

Ştiaţi că feţele naţionale ale monedelor euro emise de ţările zonei 
euro prezintă 66 de concepţii grafice diferite? Dacă adăugăm 
Principatul Monaco, Republica San Marino şi Cetatea Vaticanului, 
numărul acestora ajunge la 85! Jocul constă în asocierea feţelor 
naţionale ale monedelor euro cu ţările emitente, reprezentate pe 
harta Europei. Este un joc simplu - dar atractiv din punct de vedere 
vizual pentru cei care cunosc monedele euro -, care prilejuieşte şi 
o recapitulare a cunoştinţelor de geografie.

 Grup-ţintă: toate categoriile de vârstă; copiii pot savura jocul 
cu ajutorul unui jucător mai experimentat.

Disponibil pe website-ul BCE:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.ro.html



2.
Aplicaţii  
interactive

Scopul aplicaţiilor având drept temă bancnotele şi monedele euro 
şi elementele de siguranţă ale acestora este acela de a oferi 
informaţii într-un mod captivant şi interactiv. Deşi ambele se 
adresează publicului larg, aplicaţia „Bancnotele şi monedele euro” 
va fi deosebit de utilă pentru profesori şi colecţionari, iar aplicaţia 
„Elementele de siguranţă ale bancnotelor euro” va prezenta interes 
îndeosebi pentru agenţii profesionişti care operează cu numerar, 
angajaţii băncilor şi, din nou, pentru profesori.



2.1 BanCnotele şi  monedele euro

Aplicaţia conţine o prezentare interactivă a bancnotelor şi 
monedelor euro, ce permite vizualizarea celor mai mici detalii. 
Această redare exhaustivă constituie o referinţă importantă 
pentru orice persoană interesată de moneda comună şi este ideală 
pentru compararea diferitelor elemente grafice naţionale ale 
monedelor euro.

 Grup-ţintă: publicul larg, îndeosebi profesori, colecţionari şi 
agenţi profesionişti care operează cu numerar.

Disponibil pe website-ul BCE:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/eurocoins.ro.html



2.2 elementele de siGuranţă  
ale BanCnotelor euro

Prezentarea interactivă a elementelor de siguranţă ale bancnotelor 
euro este aproape la fel de edificatoare ca atingerea propriu-zisă a 
bancnotelor. Aceasta permite o navigare uşoară, elementele de 
siguranţă ale bancnotelor euro fiind prezentate inclusiv cu ajutorul 
unor animaţii care indică modalităţile corecte de verificare a acestora. 
Utilizatorul va avea posibilitatea de a descoperi toate elementele de 
siguranţă ale bancnotelor euro, chiar şi pe cele la care în mod obişnuit 
nu are acces, de exemplu proprietăţile sub lumină UV sau microtextul. 
Atenţia este îndreptată îndeosebi asupra elementelor de siguranţă 
care pot verificate de către public, respectiv hârtia bancnotelor, 
imprimarea în relief, filigranul, firul de siguranţă, elementul de 
suprapunere, holograma, banda iridescentă şi numărul care îşi schimbă 
culoarea. Cei care nu doresc să acceseze informaţiile pentru fiecare 
bancnotă în parte pot urmări prezentarea sub forma unui film.

 Grup-ţintă: publicul larg, îndeosebi agenţi profesionişti care 
operează cu numerar.

Disponibil pe website-ul BCE:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.ro.html



3.
Publicaţii

BCE a elaborat o gamă largă de publicaţii referitoare la bancnotele 
şi monedele euro, precum şi la elementele de siguranţă ale 
acestora. Unele dintre acestea au fost concepute cu ajutorul unor 
elevi.



3.1 Broşura pentru Copi i

Obiectivul broşurii pentru copii este acela de a le permite copiilor 
să se familiarizeze cu bancnotele euro şi elementele de siguranţă 
ale acestora. Cele mai moderne tehnici pedagogice au fost 
încorporate într-un format narativ – în cazul de faţă, un thriller în 
care nişte copii contribuie la elucidarea unui mister – pentru a 
capta interesul tinerilor cititori. Protagoniştii poveştii, Ana şi Alex, 
care aveau în anul 2005 misiunea de a le explica tinerilor 
importanţa stabilităţii preţurilor, se confruntă acum cu o nouă 
provocare, şi anume aceea de a-i familiariza pe elevii europeni cu 
bancnotele şi monedele euro şi elementele de siguranţă ale 
acestora. Dialogurile au fost realizate cu ajutorul unor elevi de la 
Şcoala europeană din Frankfurt pe Main, 11 versiuni lingvistice 
fiind testate la aceasta din urmă şi la câteva şcoli din Spania, Grecia, 
Portugalia, Slovacia şi Finlanda.  

Aceasta şi alte publicaţii ale BCE referitoare la bancnotele şi 
monedele euro sunt disponibile la adresa:
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.ro.html
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www.euro.ecb.eu

Аа  А  аа а а
Η Άννα και ο Αλέη ενάντια στου παραχαράκτε

Anna and Alex take on the banknote forgers
Anna et Alex contre les faux-monnayeurs

Ana şi Alex în lupta cu falsificatorii de bancnote

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ
OUR MONEY
NOTRE MONNAIE

MONEDA NOASTRĂ

HAШИTE ПАРИ
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Atingeţi IMPRIMAREA ÎN RELIEF şi înclinaţi bancnota pentru a vedea HOLOGRAMA

RO

© Banca Centrală Europeană, 2009

Verificaţi FILIGRANUL şi FIRUL DE SIGURANŢĂ, îndreptându-le spre o sursă de lumină

RO

3.2 Cardul ilustrând elementele  
de siGuranţă ale BanCnotelor euro

Cardul ilustrând elementele de siguranţă ale bancnotelor euro este 
destinat publicului larg şi se bazează pe o tehnică a iluziilor optice 
care se bucura de popularitate în publicitate în anii ’70. Aceasta 
este în prezent mult îmbunătăţită, făcând efectul holografic şi mai 
spectaculos. Atunci când cardul este înclinat, imaginile redate pe 
acesta dau la iveală elementele de siguranţă ale bancnotelor de  
20 EUR şi 50 EUR. Cardul a fost utilizat pentru prima oară cu ocazia 
introducerii euro ca monedă fiduciară în Malta şi Cipru, după care 
a fost distribuit la scară naţională în Slovacia, unde a fost primit 
foarte bine.

Mostre de carduri ilustrând elementele de siguranţă ale 
bancnotelor euro pot fi obţinute direct de la banca centrală 
naţională din ţara dumneavoastră sau trimiţând un e-mail la 
adresa: info@ecb.europa.eu.



4.
Expoziţia 

privind euro



4.1 expoziţia privind euro

Bazându-se pe tehnici multimedia, expoziţia privind euro le oferă 
vizitatorilor o experienţă practică legată de moneda unică. 
Obiectivul principal al acestei expoziţii itinerante este sensibilizarea 
publicului european cu privire la bancnotele şi monedele euro, 
precum şi la elementele de siguranţă ale acestora, într-un mod 
captivant şi interactiv. Expoziţia cuprinde şapte module bilingve: 
„Bancnote” (un modul dedicat caracteristicilor generale ale 
bancnotelor euro şi un altul care oferă informaţii privind producţia 
şi circulaţia bancnotelor euro), „Monede”, „Elemente de siguranţă”, 
„Colţul copiilor” şi „Istoria banilor” (două module dedicate 
palpitantei evoluţii istorice a noţiunii de bani).

O varietate de elemente inovatoare, special concepute, transformă 
vizitarea expoziţiei într-o agreabilă călătorie de 45 de minute în 
universul fascinant al bancnotelor şi al monedelor euro. Vizitatorii 
îşi vor putea îmbunătăţi astfel cunoştinţele despre euro ca monedă 
fiduciară, delectându-se cu jocuri pe calculator şi observând 
elementele de siguranţă în imagini de mari dimensiuni.

Expoziţia poate fi vizitată la Roma, într-o locaţie istorică – Villa 
Huffer până la data de 30 iunie 2009, după care va fi găzduită de 
Museum für Kommunikation la Berlin, unde va fi deschisă publicului 
în perioada 20 noiembrie 2009 – 17 ianuarie 2010. Ulterior, 
expoziţia se va afla în Franţa, Luxemburg, Polonia, Grecia, România 
şi Bulgaria.

Mai multe informaţii sunt disponibile pe website-ul BCE:
http://www.ecb.int/euro/html/exhibition.ro.html



Pentru 
informaţii  

suplimentare...

...vă rugăm să contactaţi următoarele persoane din cadrul 
Serviciului presă şi informare: Eszter Miltényi, ofiţer de presă  
(tel.: +49 69 1344 8034; e-mail: Eszter.Miltenyi@ecb.europa.eu), 
sau  
Olivier Radelet, manager principal de proiect  
(tel.: +49 69 1344 6532; e-mail: Olivier.Radelet@ecb.europa.eu).

Banca Centrală Europeană
Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală responsabilă de 
euro, moneda unică europeană. Principala misiune a BCE este menţinerea 
puterii de cumpărare a euro şi, implicit, asigurarea stabilităţii preţurilor 
în zona euro. Zona euro cuprinde cele 16 state membre ale Uniunii 
Europene (UE) care au introdus moneda euro începând cu anul 1999.

Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) este format din BCE şi 
băncile centrale naţionale (BCN) ale tuturor statelor membre ale UE 
(articolul 107.1 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene), 
indiferent dacă au adoptat sau nu euro.

Eurosistemul cuprinde BCE şi BCN ale statelor care au adoptat moneda 
euro. Eurosistemul şi SEBC vor coexista atât timp cât vor exista state 
membre ale UE în afara zonei euro.


