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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 4: Ευκαιρίες Εξωτερικής Χρηματοδότησης 

Σχέδιο Μαθήματος 13 – Επιλογές χρηματοδότησης 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σε ενήλικες μαθητές σχετικά με τις 
βασικές αρχές των επιλογών χρηματοδότησης. 

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: Κατανοήστε τις επιλογές χρηματοδότησης 
 
1.1 Εξηγήστε στους μαθητές τους ακόλουθους ορισμούς: (20 λεπτά) 
(Φυλλάδιο 1) 
 
1.2 Αναθέστε ως ατομική άσκηση στον καθένα να σκεφτεί πόσα 
χρήματα χρειάζεται για να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση ή 
εργασία ως αυτοαπασχόληση (10 λεπτά) 
 
1.3 Ζητήστε από τους μαθητές να ανοίξουν τη μηχανή αναζήτησης 
και να πληκτρολογήσουν τις λέξεις-κλειδιά «χρηματοδότηση για την 
έναρξη της επιχείρησης στη χώρα X» (10 λεπτά) 
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1.4 Πείστε τους να καταγράψουν αυτόν τον σύνδεσμο και να τον 
μοιραστούν με άλλους (10 λεπτά) 
 

2. Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά)  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Η σημαντικότητα του κόστους  

 

 

Ορισμός: Περιγραφή:  

1. ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ αυτή είναι καλή επιλογή και δεν είναι καθόλου επικίνδυνη, 
αλλά πόσοι είναι αυτοί που έχουν αρκετές οικονομίες για να 
ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση; 

2. 3F (FAMILY, FRIENDS, FOOLS) – 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΦΙΛΟΙ - ΑΦΕΛΕΙΣ 

Με άλλα λόγια ζητάμε από τα μέλη της οικογένειάς μας, τους 
φίλους μας και τους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίζουμε 
και που μας εμπιστεύονται, να μας δανείσουν. Συνήθως 
ονομάζονται και ‘FOOLS’ στα αγγλικά που σημαίνει 
«αφελείς». 

3. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ Τραπεζικό χρέος με ορισμένους κανόνες και επιτόκιο. 

4. ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ 
ΑΓΓΕΛΟΙ 

φυσικά πρόσωπα ή επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν 
χρήματα για να πάρουν μετοχές στην εταιρεία ως αντάλλαγμα 
και είναι πρόθυμα να κερδίσουν ή να πουλήσουν την εταιρεία 
όταν έρθει η ώρα και συνήθως επενδύουν σε καινοτόμες 
επιχειρηματικές ιδέες με παγκόσμια ή διεθνή δυναμική 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΠΙΚΟ ΔΗΜΟ Ή ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Προσφέρονται συνήθως για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας σε μια χώρα 

6. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΩΣ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

προσφέρονται συνήθως για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και απαιτεί επίσης συνεργάτες από το 
εξωτερικό 

7. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- 
CROWDFUNDING 

την πρακτική συγκέντρωσης χρημάτων για ένα έργο με μικρά 
ποσά από έναν μεγάλο αριθμό ατόμων 

 

 

 

 

 

 

 


