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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 15  – Tραπεζικό δάνειο, επενδυτές και επιχειρηματικοί αγγέλοι 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Aim 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σε ενήλικες μαθητές σχετικά με το το 
τραπεζικό δάνειο, τους επενδυτές και τους επιχειρηματικούς 
αγγέλους. 

Target Group 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες) 

 

Facility/ Equipment 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 

Tools/ Materials 
 Μια κόλλα A3  

 Χαρτάκια σημειώσεων 

 Φυλλάδιο 1 

Main Άσκησηs  

1. Άσκηση 1: Κατανοήστε τα βασικά σχετικά με το το 
τραπεζικό δάνειο, τους επενδυτές και τους 
επιχειρηματικούς αγγέλους.  

 
1.1 Εξηγήστε στους μαθητές τους ακόλουθους ορισμούς: (20 λεπτά) 
(Φυλλάδιο 1) 
 
1.2 ητήστε από τους μαθητές να ανοίξουν τη μηχανή αναζήτησης και 
να πληκτρολογήσουν τις λέξεις-κλειδιά "business angel in country X" 
(5 λεπτά) 
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1.3ζητήστε από τους μαθητές να βρουν ένα βίντεο που να αφορά 
τους επιχειρηματικούς αγγέλους στη χώρα X (5 λεπτά) 
 
1.4 Ζητήστε από τους μαθητές να καταγράψουν τον σύνδεσμο της 
σελίδας και του βίντεο και να τα μοιραστούν με τους άλλους (20 
λεπτά) 
 

2. Άσκηση 2: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά)  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Tραπεζικό δάνειο, επενδυτές και επιχειρηματικοί 

αγγέλοι 

 

 

Ορισμός: Περιγραφή: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ -
BUSINESS ANGEL 

Ένας επιχειρησιακός άγγελος είναι ένα ανεξάρτητο άτομο που παρέχει 
το κεφάλαιο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Συνήθως, ως πλούσια 
άτομα, οι επιχειρηματικοί άγγελοι (ή οι επενδυτές αγγέλου) στοχεύουν 
να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να επιτύχουν με την επιχειρηματική 
τους ιδέα επενδύοντας τα δικά τους χρήματα. Ο επιχειρηματικός άγγελος  
μπορεί να επενδύσει χρήματα με αντάλλαγμα να πάρει μετοχές στην 
εταιρεία, κι όχι απαραίτητα το 51%. 

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Φυσικό πρόσωπο ή επενδυτικό ταμείο που επενδύει χρήματα για 
απόκτηση μετοχής σε εταιρεία ως αντάλλαγμα και είναι πρόθυμο να 
κερδίσει ή να πουλήσει την εταιρεία όταν έρθει ο καιρός. Συνήθως 
επενδύει σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες με παγκόσμια ή διεθνής 
δυναμική και απαιτεί να έχει τουλάχιστον το 51% των μετοχών της 
εταιρείας. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ Οι τράπεζες δίνουν δάνεια είτε με ζητώντας εγγύηση ακινήτων είτε 
ζητούν από κάποιο άλλο άτομο να δώσει αυτήν την εγγύηση, δηλαδή 
να γίνει εγγυητής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για έναν εγγυητή, καθώς 
υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην επιστραφεί έγκαιρα το τραπεζικό 
δάνειο. 
 
Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την έναρξη μικρών επιχειρήσεων σε 
χώρες της ΕΕ και ένα τραπεζικό δάνειο είναι μία από αυτές τις επιλογές. 
Συνήθως υπάρχουν κρατικές αναπτυξιακές τράπεζες, στις οποίες η κύρια 
αποστολή είναι η στήριξη των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων 
και των αυτοαπασχολούμενων. 

 

 

 

 

 


