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HARTA OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI 
 

 

SESIUNEA Nr. 1 

1. Comunicaţi elevilor că vor învăţa să privească zona în care trăiesc prin prisma potenţialului economic pe care îl oferă. 

2. Împărţiţi elevii în grupe, în funcţie de vecinătatea în care locuiesc (cartier, comună, sat etc.) şi cereţi grupelor formate să 

exploreze vecinătatea şi să inventarieze firmele existente (întreprinderi, magazine, cabinete, ateliere, saloane, cafenele 

etc.). 

3. Rugaţi elevii ca, pentru ora următoare, să sintetizeze informaţiile obţinute pe baza următoarelor întrebări: 

• Care sunt tipurile de afaceri care se desfăşoară în zonă? 

• Câte firme de acelaşi tip au fost identificate?  

• Ce dimensiuni au aceste afaceri?  

• Ce categorii de clienţi deservesc ele?  

• Ce tipuri de afaceri sunt mai slab reprezentate în zonă? 

 

SESIUNEA Nr. 2 

1. Cereţi elevilor să reia gruparea anterioară şi solicitaţi-le să împărtăşească clasei informaţiile sintetizate. Permiteţi 

elevilor să lucreze în grup timp de 7 minute pentru a-şi pregăti prezentarea. 

2.  Faceţi o listă cu afacerile identificate de elevi şi cu oportunităţi identificate pentru deschiderea unor noi afaceri.  

3. Daţi ca temă de casă descrierea unei idei de afaceri proprii, pornind de la oportunitătile identificate. 

 

DISCUŢII: 

• Ce oportunităţi de afaceri oferă zona în care locuim? 

• Ce idei de afaceri ar putea fi puse în aplicare în această zonă? 

 

DE URMĂRIT: 

Elevii:  

• să exploreze mediul local prin prisma oportunităţilor de afaceri; 

• să construiască o imagine clară a mediului economic local.  
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FIŞA DE LUCRU: HARTA OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI 
 

 

Zona studiată 

Firme/afaceri  identificate  

 

 

 

 

 

 

 

Ce afaceri nu aţi identificat în 

zonă sau sunt prea puţine 

 

 

 

 

 

 
 

Tip de afaceri identificat:   

Nr. de firme de 

acest tip 

Dimensiunea firmelor identificate din acest 

tip 

Categorii de clienţi deservite – scurtă 

descriere cu referire la nivel de trai, educaţie, 

venituri etc. 
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