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EVALUAREA UNEI IDEI DE AFACERI
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1. Descrieţi pe scurt câteva situaţii, solicitând elevilor să evalueze în ce măsură ele reprezintă oportunităţi pentru
deschiderea unor afaceri. Cereţi-le elevilor să genereze idei de afaceri pe baza acestora.
Exemplu:

at

„Gândiţi-vă că, în fiecare zi, în România, se aruncă tone de sticle de plastic, pe care nimeni nu le foloseşte, dar care
poluează mediul. Reprezintă această situaţie o oportunitate? Ce idei de afaceri se pot baza pe această oportunitate?
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Exemple de idei de afaceri: o intreprindere de reciclare a sticlelor de plastic, o intreprindere de incinerare ecologică
a acestor ambalaje etc".
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2. Selectaţi împreună cu elevii una dintre ideile vehiculate. Împărţiţi clasa în două grupuri. Timp de 10 minute,
primul grup va identifica toate avantajele pe care le-ar presupune întemeierea unei afaceri pornind de la această idee, iar
al doilea grup va identifica toate dezavantajele corespunzătoare afacerii respective.
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3. Cereţi grupurilor să prezinte concluziile şi permiteţi confruntarea argumentelor. Solicitaţi elevilor să decidă pe
baza ideilor vehiculate în ce măsură ar valorifica ideea de afacere analizată.
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DISCUŢII:

• Ce informaţii sunt mai importante în evaluarea unei idei de afaceri: avantajele sau dezavantajele?
• Ce ar însemna luarea deciziei de întemeiere a unei afaceri doar pe baza avantajelor acesteia?
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• Cum pot fi utilizate informatiile despre dezavantajele afacerii?
DE URMĂRIT:
Elevii:

• să identifice avantaje şi dezavantaje ale unei idei de afaceri;
• să utilizeze informaţii relevante pentru a analiza o idee de afaceri.
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FIŞA DE LUCRU: EVALUAREA UNEI IDEI DE AFACERI
Idea de afacere:
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Avantaje
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Avantaje
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Idea de afacere:
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Dezavantaje

Dezavantaje
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