Durată: 45 minute
Vârstă recomandată: 8-18

Chiar am nevoie de asta? #IMPACTdeacasa
O serie de 3 activități de Educație Financiară
A învăța să faci diferența dintre nevoi și dorințe reprezintă o premisă esențială în dezvoltarea capacității de a
gestiona resursele, inclusiv cele financiare. Cu ajutorul unui colaj vei învăța cum să iei decizii raționale cu privire
la cheltuirea banilor. Prin această metodă vei crea un infografic ce va prezenta imagini ale nevoilor și dorințelor
tale, evidențiind ce este realmente important pentru tine.

Pașii activității
1. Adună mai multe reviste sau pliante cu imagini ale unor
produse. Decupați cam 15-20 produse diferite de diferite
tipuri și imagini cu oameni: familie, haine și încălțăminte
(comune sau de firmă), produse de îngrijire personală,
aparatură electronică, accesorii și bijuterii, apă îmbuteliată,
mâncare și băutură, cărți, școală, mașini sau autobuze, case,
produse de îngrijire a spațiiilor etc.
2. Pe o foaie de flipchart, în mijloc, scrie-ți numele, apoi în
stânga sus scrie cuvântul nevoi și în dreapta cuvântul
dorințe.

•

Materiale necesare
Foarfecă

•

Lipici sau bandă de lipit

•

Pix sau creion

•

Reviste, pagini cu reclame

•

Carton sau foaie de flipchart

3. Lipește imaginile decupate pe foaie, sub cele două
coloane. De fiecare dată când vei lipi o imagine, va trebui să
decizi dacă este vorba de o nevoie sau de o dorință, iar apoi
va trebui să decizi cât de importantă este fiecare pentru
tine. Cu cât mai importantă este pentru tine (nevoia sau
dorința), cu atât imaginea este lipită mai aproape sau mai
departe de numele tău sau în partea de sus/jos a paginii, în
raport cu numele.
4. După ce ai încheiat activitatea, estimează câți bani ar fi
necesari pentru fiecare produs/serviciu, apoi calculează câți
bani ar fi necesari pentru a avea totul. Pentru unele servicii
probabil ar fi necesară o plată continuă (de ex. abonament).

Întrebări:
1. Care este diferența dintre nevoi și dorințe?
2. Ce ai aflat despre tine prin această activitate?
3. Cum îți va influența viitoarele decizii ceea ce ai aflat prin această
activitate?
4. Cum, faptul că poți face diferența dintre nevoi și dorințe, ar putea
influența deciziile viitoare în familia ta?
5. Ce vei face diferit, în viitor, acum că poți face diferența dintre nevoi și
dorințe?

Explicații
Nevoile pot fi clasificate (vezi piramida lui Maslow) în 4-5 categorii și pot fi ierarhizate în funcție de importanța lor, astfel:
nevoie fiziologice (cum ar fi hrana și apa), nevoia de siguranță (cum ar fi de a avea o locuință), nevoi sociale și de
apartenență (să fim iubiți, acceptați și să avem recunoaștere socială) și nevoi de dezvoltare personală continuă (să ne
dezvoltăm la maxim potențialul pe care îl avem).

Dorințele subsumează o mare varietate de obiecte și servicii din fiecare categorie de nevoi, de la un anumit tip de
înghețată, până la a fi popular în grupul tău de prieteni. Atunci când poți face diferența dintre nevoi și dorințe, poți lua
decizii mai bune cu privire la cât și pe ce cheltui banii.

Activitate suplimentară:

Uită-te prin camera ta și fă o listă cu cel puțin 10 obiecte sau servicii (de ex energie
electrică, internet) pe care le găsești în ea, apoi împarte ce ai trecut în listă în cele două
categorii: nevoi și dorințe.
Creează o trusă de prim ajutor pentru familia ta.
Creează o postare pe rețele de socializare în care să descrii ce ai aflat
și folosește hashtagul #IMPACTdeacasa #deacasa #staredebine

Mergi mai departe: Odată ce ai identificat nevoile și dorințele, poate începi să ții un jurnal cu ceea ce
cheltuiești într-o lună (poate împreună cu familia ta) și realizezi un buget al familiei. Pentru asta ai nevoie
să identifici și sursele de venit ale familiei (de la salarii, pensie, burse, dobânzi etc). Tabelul tău ar trebui
să aibă două coloane: una cu cheltuieli și una cu venituri. Ar fi de dorit ca la finalul unei luni să poți avea
totalul la venituri mai mare decît cel de la cheltuieli. Asta arată că ai economisit o parte din bani, luând
decizii mai bune. Ai decis probabil să renunți la a cheltui banii pentru a-ți satisface unele dorințe care nu
erau așa de importante.

Fundația Noi Orizonturi

Această activitate este adaptată din programul 4-H STEM LAB și este parte dintr-o
colaborare globală dintre Fundația Noi Orizonturi și Universitatea Montana State 4-H

