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AFACEREA NOASTRĂ
Dezvoltarea abilităţilor de a identifica surse de susţinere financiară
a unei afaceri
1. Comunicaţi elevilor că vor învăţa în cadrul acestei activităţi cum să susţină o afacere şi cum să obţină bani
pentru ca aceasta să reziste.
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Prezentaţi sarcina astfel: ,,Să presupunem că voi aţi redactat până acum, în fiecare lună, un ziar al clasei. Acum, însă,
nu mai aveţi bani să îl editaţi, deoarece banii primiţi din vânzarea ziarului nu sunt suficienţi. Dacă nu faceţi rost de bani, ziarul

nt

clasei - mica voastră afacere - nu va mai apărea. Trebuie să găsiţi o soluţie cât mai rapid. Cum faceţi? La ce soluţii vă gândiţi?"
2. Cereţi elevilor să se grupeze câte 3-5 şi să găsească cât mai multe soluţii, pentru ca mica lor afacere să nu
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dispară. Spuneţi elevilor să noteze soluţiile pe o coală de hârtie.

3. Solicitaţi unui reprezentant din fiecare grup (prezentatorul sau raportorul) să prezinte soluţiile în faţa întregii
clase. Discutaţi împreună cu elevii despre viabilitatea soluţiilor găsite, despre modalitatea cea mai eficientă de menţinere
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şi de susţinere financiară a ziarului.

4. Selectaţi împreună cu clasa soluţiile cele mai ingenioase şi planul cel mai viabil pentru mentinerea afacerii lor.
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DISCUŢII:

• Cât este de dificil să găsiţi soluţii pentru menţinerea unei afaceri?
• Care este aspectul cel mai important care trebuie luat în considerare atunci când o afacere nu mai merge?
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• Cine vă poate ajuta în susţinerea unei afaceri şi cu ce anume?
DE URMĂRIT:
Elevii:

• să găsească soluţii pentru susţinerea financiară a unei afaceri;
• să analizeze soluţiile oferite de colegi.
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FIŞA DE LUCRU: AFACEREA NOASTRĂ
Situaţia dată: aveţi de redactat ziarul clasei. Până în această lună aţi avut suficiente fonduri. Luna aceasta sunteţi
într-un impas financiar şi nu mai aveţi bani să îl editaţi, deoarece banii primiţi din vânzarea ziarului nu sunt suficienţi. Dacă nu
faceţi rost de bani, ziarul clasei - mica voastră afacere - nu va mai apărea.
Ideea propusă
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Sarcina: Trebuie să găsiţi o soluţie cât mai rapid. Cum faceţi? La ce soluţii vă gândiţi?"
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