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DE CE FAC OAMENII COMERT?
INTRODUCERE
Cunostinte economice
Comertul este un schimb de bunuri si servicii
facut cu un anumit scop. Într-un act de
schimb fiecare parte implicata urmareste
obtinerea unui anumit câstig. Daca unul sau
altul dintre parteneri se convinge ca nu mai
poate câstiga nimic, schimbul va înceta.
Deprinderi intelectuale
Oamenii apreciaza satisfactia obtinuta ca
urmare a unui act de schimb dintr-o
perspectiva economica (ei cântaresc
câstigurile si pierderile posibile).
Elevii vor utiliza rationamentul de tip
economic pentru a explica deciziile pe care
le-au luat ca participanti la actele de schimb
simulate pe parcursul lectiilor.

bunuri, simulând o piata a bunurilor
si a serviciilor. Ei folosesc acesta experienta
pentru a cerceta cu atentie conditiile
care favorizeaza sau frâneaza
schimburile comerciale între indivizi.

TIMP NECESAR: 1 ora de clasa
MATERIALE
Multe lucruri mici, usor de tranzactionat – de
exemplu: bomboane, pachetele
cu stafide, pungute cu seminte, creioane,
abtibilduri, fructe, legume, lista cu subiecte
de examen – puse în pungi de hârtie opaca
(maro). Fiecarui elev îi va reveni câte o
punga.

PROCEDEE
CONCEPTE
- Comert

- Motivatie
- Costuri
- Beneficii

OBIECTIVELE LECTIEI
Elevii vor:
1. participa la acte de schimb;
2. descrie motivele care i-au determinat sa
schimbe diferite bunuri;
3. estima costurile si beneficiile actelor de
schimb la care au participat;
4. explica urmarile actelor de schimb pe
care le-au initiat.

DESCRIEREA LECTIEI
În aceasta lectie, elevii sunt pusi în
situatia de a schimba diferite

1. Anuntati elevii ca astazi au posibilitatea
de a participa la o activitate de schimb
economic. Scopul acestei activitati este de a
identifica motivele pentru care oamenii fac
comert.
2. Întrebati clasa: De ce fac oamenii
comert? Notati la tabla câteva raspunsuri
date de elevi. Ele vor fi ipotezele pe care
clasa va trebui sa le verifice, aducând dovezi
prin care sa le confirme sau sa le infirme.
3. Prezentati clasei urmatoarea situatie:
Imaginati-va ca un sofer tânar opreste masina
la o pompa de benzina cu autoservire. El
pune în rezervor benzina în valoare de 10$ si
apoi plateste suma corespunzatoare
proprietarului pompei. Cine a câstigat si cine
a pierdut în urma tranzactiei? (Raspuns:
Amândoi au câstigat si au pierdu t: soferul a
pierdut puterea de cumparare a 10$ si a
câstigat câtiva litri de benzina, iar
proprietarul a pierdut câtiva litri de benzina
si a câstigat puterea de cumparare a 10$.)
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4. Dati fiecarui elev câte o punga în care se
gasesc diferite obiecte, distrib uite inegal. De
exemplu, unui elev dati-i o punga în care se
gaseste doar o lista cu subiecte de examen.
Altor elevi, mai putin norocosi, dar nu prea
multi, dati-le pungi cu câte doua lucruri pe
care nu le apreciaza nimeni. Celor mai multi
elevi dati-le pungi în care se gasesc mai
multe exemplare ale aceluiasi obiect (de
exemplu: 10 napolitane Milky Way sau 20 de
boabe de fasole). Câtiva elevi vor primi în
pungi 3 lucruri diferite, fiecare dintre acestea
în cantitate mare (de exemplu: 10 pungi cu
seminte, 6 papiote de ata, 8 radiere). Pungile
sunt de culoare închisa, astfel încât lucrurile
din interior sa nu poata fi vazute; doar
posesorul pungii va cunoaste continutul
pachetului.
Atunci când pregatiti pungile, straduiti-va sa
creati contraste puternice, cum ar fi:
- elevi care au putine lucruri de tranzactionat;
- elevi care au multe lucruri pe care ceilalti
nu le apreciaza;
- elevi care au lucruri cautate, dar în cantitati
mici;
- elevi care pot tranzactiona o mare varietate
de lucruri.
5. Îndemnati elevii sa faca schimb cu
lucrurile pe care le-au primit. Timpul pus la
dispozitie este de 5 minute. Elevii pot
schimba orice obiect vor, dupa cum hotarasc
ei însisi, dar nu sunt obligati sa participe la
schimb.
6. Dupa 5 minute de tranzactionare, cereti
elevilor sa revina la locurile lor si sa expuna
pe banci lucrurile pe care le detin acum, ca
urmare a schimburilor efectuate.
Comentati actul de comert simulat. Puneti
urmatoarele întrebari:
A. Câti dintre voi ati facut schimb
cu diferite obiecte?
(Elevii care au facut tranzactii
anunta acest lucru prin ridicarea unei mâini.)
B. Ce lucruri ati schimbat? (Cereti
elevilor sa exemplifice.)
C. Care a fost lucrul cel mai cerut?

Dar, cel mai putin cerut?
D. A facut cineva mai mult de o
singura tranzactie? (În acesta situatie
pot fi mai multi elevi.)
E. De ce ati facut schimb?
(Raspuns: Oamenii sunt tentati sa renunte
la lucrurile pe care le apreciaza mai putin
în schimbul celor pe care le apreciaza
mai mult.)
F. De ce sunt tentati oamenii sa ofere la
schimb un numar mare de lucruri pe
care le apreciaza? (Raspuns: Daca
un bun este oferit într-o cantitate mare,
utilitatea lui scade. Cineva renunta mai
usor la o ciocolata Snickers atunci când
are cel putin zece bucati, decât atunci
când are o singura bucata de ciocolata )
G. Cei care au avut mai putine lucruri au
participat în egala masura cu ceilalti la
tranzactii? (Raspuns: Nu, participarea
acestora a fost, în general, redusa. Daca
însa lucrurile pe care le -au avut au fost
cerute de ceilalti, situatia s-a schimbat.
De exemplu, elevul care avea doar lista
cu subiecte de examen a putut participa
în conditii mai bune la tranzactii, spre
deosebire de elevii care au avut doar 2
pungi cu seminte. Acestia din urma au
participat în mai mica masura la schimb,
si pentru ca au avut prea putine lucruri
de tranzactionat, dar si pentru ca acestea
nu au fost cerute de ceilalti.)
H. Felul în care v -ati comportat în timpul
tranzactiilor confirma sau infirma
raspunsurile pe care le -ati dat la
începutul lectiei la întrebarea: De ce
fac oamenii comert?
I. Ce costuri si, respectiv, ce beneficii ati
avut în urma actelor de schimb?
(Raspuns: Costul schimbului a fost lucrul
la care s-a renuntat în cadrul schimbului.
Beneficiul obtinut este lucrul dobândit).
J. Ati fost cu totii multumiti de
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rezultatele tran zactiilor? (Raspuns:
Probabil ca nu. Elevii care au avut putine
lucruri de tranzactionat s-ar putea sa nu
fie multumiti. La fel, elevii care au avut
lucruri putin apreciate de ceilalti; ei s-au
simtit scosi din joc. Pot fi nemultumiti si
elevii care nu au putut intra în posesia
unor lucruri pe care si le-au dorit sau cei
care, dupa ce au încheiat o anumita
tranzactie, si-au dat seama ca ar fi putut
câstiga mai mult. În fine, ar putea fi
nemultumiti elevii care au supraestimat
fie costurile, fie beneficiile, fie ambele.
Schimbul economic nu garanteaza
satisfactia. Din perspectiva economica,
este de retinut, în primul rând, faptul ca
va exista comert atât timp cât oamenii
cred ca le va fi mai bine daca fac schimb
decât daca nu fac.)
K. Daca si mâine s-ar organ iza o activitate
de acest tip, câti elevi ar mai face
schimb? (Raspuns: Toti aceia care cred
ca beneficiile ar putea depasi costurile;
dar nu ar mai fi interesati sa faca schimb
cei care cred contrariul.)

L. În ce masura simularea realizata
în clasa corespu nde situatiilor
din viata reala? (Raspuns: A se compara
aceasta activitate cu exemplul dat
la Procedee, secventa 3, cel cu soferul
care cumpara benzina de $ 10.
Concluzia la care se ajunge este ca
exista multe asemanari, dar si
deosebiri: schimbul simulat
nu s-a facut prin intermediul banilor,
iar elevii nu au muncit pentru a obtine
lucrurile pe care le-au schimbat, deci ei
nu pot vorbi despre costuri de productie).

ÎNCHEIERE
Împreuna cu elevii, formulati urmatoarele
concluzii:
Conceptele care trebuie retinute sunt:
costuri, beneficii si schimb.
Ele vor fi folosite în analizele economice,
inclusiv în cele referitoare la comert
international. Lucrurile învatate
în aceasta lectie sunt utile si pentru
întelegerea modului în care
se desfasoara tranzactiile internationale.
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