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Mai mulți elevi ai unităților școlare de pe raza municipiului Târgu-Jiu au 

participat săptămâna aceasta la un interesant atelier despre educația financiară și importanța banilor. 

Atelierul a fost susținut de angajați ai BCR Târgu-Jiu. 

Pe 31 octombrie 2017, la Sala de lectură, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj 

și Centrul Europe Direct Gorj în parteneriat cu filiala BCR Târgu Jiu au sărbătorit Ziua Mondială a Economisirii 

printr-un atelier cu titlul „Educația financiară pentru piața unică digitală” adresat tinerilor voluntari. Elevii au 

ascultat cu interes ceea ce le-au prezentat angajații băncii și au pus întrebări pe subiectele de care au fost 

interesați. Acesta nu este singurul atelier organizat de CED. Pe 25 octombrie, a avut loc un atelier sub titulatura 

„Tineri pentru piața muncii”, destinat voluntarilor Centrului Europe Direct Gorj. Tema atelierului a fost: „Cum 

să ne identificăm abilitățile și calitățile”. Marinela Csolti, consilier comunicare la Centrul Europe Direct Gorj, a 

realizat o introducere în tema atelierului și o prezentare despre cum putem să ne identificăm abilitățile și 

calitățile și cum ne putem căuta locurile de muncă potrivite în funcție de acestea. Diana Văduva, consilier 

EURES în cadrul AJOFM Gorj, le-a aplicat voluntarilor un test pentru determinarea personalității vocaționale, 

test care stabilește o corespondență între tipul de personalitate vocațională și mediul profesional. „Începând cu 

data de 18 octombrie 2017, la Sala de Lectură a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj, a reînceput seria 

atelierelor sub titulatura ”Tineri pentru piața muncii”, destinate voluntarilor Centrului Europe Direct Gorj. Tema 

primului atelier a fost: ”Cum să realizăm un bun CV”. Atelierul a început cu o prezentare a Serviciului EURES 

din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj, realizată de Diana Văduva, 

consilier EURES. Atelierele vor continua”, spun reprezentanții CED. 
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https://www.igj.ro/economic/lectii-de-la-angajatii-bancilor-elevi-instruiti-sa-economiseasca-

bani.html 
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