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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 16 –Διεθνή προγράμματα στήριξης   

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 διεθνών προγραμμάτων υποστήριξης 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες) 

 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Μια κόλλα A3  

 Φυλλάδιο 1 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Μάθετε ποια είναι τα διαθέσιμα διεθνή 
προγράμματα στήριξης  
 

1.1. ζητήστε από τους μαθητές να ανοίξουν τη μηχανή αναζήτησης 
και να πληκτρολογήσουν τις λέξεις-κλειδιά «Ταμεία της ΕΕ για την 
επιχειρηματικότητα στη χώρα X» (10 λεπτά) 
 
1.2. ζητήστε από τους μαθητές να βρουν βίντεο και συνδέσμους που 
αφορούν τη χρηματοδότηση από την ΕΕ που τους αρέσει να 
λαμβάνουν στη χώρα X (20 λεπτά) 
 
1.2. ζητήστε από τους μαθητές να καταγράψουν αυτούς τους 
συνδέσμους και να τους μοιραστούν με άλλους (20 λεπτά) 
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2. Άσκηση 2: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά)  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Ευκαιρίες Εξωτερικής Χρηματοδότησης 

 

 

Κατανοήστε το διεθνές πρόγραμμα. 

 

- Αξιοποιήστε αυτή την άσκηση για να γίνετε ενεργοί στην αναζήτηση ευκαιριών! 

- Μην σταματήσετε αν δεν φτάσετε στο σωστό άτομο! 

 

1. επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

 

 
 

1. επιλέξτε το σημείο επικοινωνίας (μπορεί να είναι και δύο και τρία)  

 

2. επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα μέσω τηλεφώνου ή email για να εξηγήσετε ποια είναι η ιδέα 

σας και ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει αυτή η ανταλλαγή. 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

