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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 11 – Κανόνες συλλογικής χρηματοδότησης 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

The main goal of this lesson plan is to provide all the necessary 
information to adult learners about the basic principles of 
crowdfunding rules 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες) 

 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Μια κόλλα A3  

 Χαρτάκια σημειώσεων 

 Φυλλάδιο 1 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Κατανόηση των κανόνων συλλογικής 
χρηματοδότησης 

 
1.1 Εξηγήστε στους μαθητές τους ορισμούς (20 λεπτά) (Φυλλάδιο 
3) 
 

2. Άσκηση 2: Κατανόηση των κανόνων στις πλατφόρμες 
συλλογικής χρηματοδότησης (25 λεπτά)  

 
2.1 αναθέστε στον κάθε μαθητή την άσκηση να βρει και να διαβάσει 
για τους κανόνες στις πλατφόρμες συλλογικής χρηματοδότησης με 
βάση τους ορισμούς στο Φυλλάδιο 3. (10 λεπτά)  
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2.2 Ζητήστε από τους μαθητές να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα (15 
λεπτά) 
 

3. Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά)   
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Κανόνες συλλογικής χρηματοδότησης 

 

 

Ορισμός: Περιγραφή: 

KIA = KEEP IT ALL – ΚΡΑΤΑ ΤΑ 
ΟΛΑ 

Τα χρήματα θα μεταφερθούν από την πλατφόρμα από υποστηρικτές του 
έγου ή τον παραλήπτη οπωσδήποτε  

AON = ALL OR NOTHING – ΟΛΑ 
Ή ΤΙΠΟΤΑ 

Τα χρήματα θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα από υποστηρικτές στον 
παραλήπτη εάν η εκστρατεία φτάσει τον στόχο της 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


