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Учебни планове за преподаватели/учители/обучители на 

възрастни, които за бъдат използвани за ОБУЧИТЕЛНИЯ 

ПАКЕТ FINE2WORK. 

 

 

Име на модул: Финансови компетенции  

Заглавие на Тема 3: Краудфъндинг 

Учебен план 11 – Правила на краудфъндинг 

Продължителност: 60 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави цялата 
необходима информация на възрастните учащи за основните 
принципи на правилата за краудфъндинг 

Целева група Възрастни (по-специално жени) 

Помещение / Оборудване 

• Учебна стая 

• Интернет достъп 

• Проектор 

• Бяла дъска 

Инструменти / Материали 
• Лист хартия A3  

• Лепящи бележки 

• Помощен материал 1 

Основни задачи 

1. Задача 1: Разбере основите на правилата за 
краудфъндинг 

  

1.1 Обяснете на обучаемите следните дефиниции: (20 мин) 
(вижте Помощен материал 3) 
 

2. Задача 2: Разбиране на правилата за краудфъндинг на 
национални платформи (25 мин)  

  

2.1 Дайте индивидуална задача на всеки да намерят и прочетат 
правилата на националната платформа за краудфъндинг, 
базирана на дефинициите в Помощен материал 3 (10 мин)  
  

2.2 Помолете някои ученици да споделят основните си открития 
(15 мин) 
 

3. Задача 3: Заключение (10 мин)   
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Правила за краудфъндинг 

 

 

Дефиниция: Описание: 

KIA = KEEP IT ALL 
ЗАДРЪЖТЕ ВСИЧКО 

парите ще бъдат прехвърляни от платформата от 
поддръжници към проекта или получателя, независимо дали 
желаният размер на финансирането е достигнат или не.  

AON = ALL or NOTHING 
ВСИЧКО ИЛИ НИЩО 

парите ще бъдат прехвърляни от платформата от 
поддръжници към получател, само ако проектната кампания 
постигне целта си за финансиране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


