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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες
εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα
χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.

Όνομα Ενότητας: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες
Θέμα 3: Συλλογική Χρηματοδότηση
Σχέδιο μαθήματος 10 – Οι αρχές της συλλογικής χρηματοδότησης
Διάρκεια: 60 λεπτά
Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει όλες τις
βασικές πληροφορίες σε ενήλικες μαθητές σχετικά με τις βασικές
αρχές της συλλογικής χρηματοδότησης.

Σκοπός

Ομάδα-Στόχος

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός

Εργαλεία/ Υλικό

Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)







1.

Τάξη
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Προβολέας διαφανειών
Άσπρος πίνακας
Μια κόλλα A3
Χαρτάκια σημειώσεων
Φυλλάδιο 1
Άσκηση 1: Κατανόηση των αρχών χρηματοδότησης

1.1 Εξηγήστε στους μαθητές τους ακόλουθους ορισμούς: (25 λεπτά)
(Φυλλάδιο 1)

Κύριες ασκήσεις

2. Άσκηση 2: Κατανόηση των αρχών της συλλογικής
χρηματοδότησης σε εθνικές πλατφόρμες (25 λεπτά )
2.1 Αναθέστε στον καθένα μια άσκηση να βρει και να διαβάσει τις
αρχές της συλλογικής χρηματοδότησης σε εθνικές πλατφόρμες με
βάση τους ορισμούς στο Φυλλάδιο 2 (10 λεπτά )
2.2 Ζητήστε από μερικούς μαθητές να μοιραστούν τα κύρια
ευρήματα τους (15 λεπτά)
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3. Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά )
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Κατανόηση των αρχών χρηματοδότησης

Ορισμός:

Περιγραφή:

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ Οι χρηματοδότες δωρίζουν για σκοπούς τους που θέλουν να στηρίξουν, με
(DONATION BASED)
χωρίς αντάλλαγμα.
ΜΕ
ΒΑΣΗ
ΤΗΝ
ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ (REWARDBASED):
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟ
(LENDING-BASED):
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(EQUITY-BASED):

Οι χρηματοδότες λαμβάνουν μη χρηματικές αμοιβές συχνά σε μορφή
ένδειξης εκτίμησης ή αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών.
Οι χρηματοδότες λαμβάνουν συχνά σταθερό εισόδημα και αναμένουν
αποπληρωμή της αρχικής τους δωρεάς.
Οι χρηματοδότες λαμβάνουν ένα επιτόκιο σε μορφή κεφαλαίου για την
επιχείρηση που χρηματοδοτούν ή, εναλλακτικά, ποσοστό των εσόδων ή
μεριδίο του κέρδους.
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