JA More than Money®- Ξοδεύοντας
Έξυπνα
To εκπαιδεςτικό ππόγπαμμα JA More than Money- Ξοδεύονταρ Έξςπνα εηζάγεη
καζεηέο / τριες Ε΄θαη η΄ Δεκνηηθνύ ζε έλλνηεο νηθνλνκηθνύ εγγξακκαηηζκνύ θαη
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη θαιιηεξγεί ηθαλόηεηεο όπσο ε δηαρείξηζε ρξεκάησλ,
αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. Μέζα από πξαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη κηα ζεηξά από
ραξαθηήξεο πνπ ζπκβνιίδνπλ έλλνηεο ηνπ νηθνλνκηθνύ εγγξακκαηηζκνύ θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, νη καζεηέο / τριες καζαίλνπλ πώο λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηα
ρξήκαηα θαη πώο ζα κπνξνύζαλ λα μεθηλήζνπλ κηα δηθή ηνπο επηρείξεζε. Σν πιηθό
απνηειείηαη από 5 δηδαθηηθέο ελόηεηεο, ε θάζε κηα από ηηο νπνίεο δηαξθεί πεξίπνπ
40 ιεπηά.

Τίηλος ενόηηηας

Ενόηηηα 1η:
Ο ΥΡΗΜΑΣΟΚΗΠΟ

Ενόηηηα 2η:
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ

Ενόηηηα 3η:
ΣΗΙΜΟ
ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ

Σύνοψη

Εμεξεπλνύκε ηηο δεμηόηεηεο
δηαρείξηζεο ρξεκάησλ θαη
εμνηθεησλόκαζηε κε ηηο βαζηθέο
δηαθνξέο αλάκεζα ζην θέξδνο, ηελ
απνηακίεπζε θαη ηε δαπάλε.

Μαζαίλνπκε ηξόπνπο κε ηνπο
νπνίνπο ηα ελδηαθέξνληα θαη νη
ηθαλόηεηέο καο κπνξνύλ λα καο
βνεζήζνπλ λα ζπιιάβνπκε ηηο
δηθέο καο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο.

Μαθαίνουμε τα βαζηθά βήκαηα
δημιουργίας κηαο κηθξήο επηρείξεζεο
και ζύληαμεο ελόο απινύ
επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ.

Εκπαιδευηικοί ζηόχοι



Εληνπίδνπκε ηνλ ξόιν ηνπ
ρξήκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή δσή.



Αλαθαιύπηουμε ηα νθέιε
απνηακίεζεο κέζσ ελόο
ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ.



Καηαλννύκε ηνπο νξηζκνύο:
επηρείξεζε, πξντόληα, ππεξεζίεο



Εληνπίδνπκε επηρεηξήζεηο πνπ ζα
θέλαμε λα μεθηλήζνπμε, βάζεη ησλ
πξνζσπηθώλ μας ελδηαθεξόλησλ
θαη ηθαλνηήησλ.



Καζνξίδνπκε ηα βήκαηα



Δεκηνπξγνύκε έλα βαζηθό
επηρεηξεκαηηθό πιάλν.

Τίηλος
ενόηηηας
Ενόηηηα 4η:
ΔΙΟΙΚΗΗ
ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ

Σύνοψη
Μαθαίνουμε τα πξνηεξήκαηα θαη
μειονεκτήματα του νηθνλνκηθνύ
δανεισμού. Οη καζεηέο / τριες
θαηαγξάθνπλ θέξδε θαη απώιεηεο ζε
έλα πεξηβάιινλ πξνζνκείσζεο.

Ενόηηηα 5η:
ΠΑΓΚΟΜΙΑ
ΕΠΙΣΤΥΙΑ

Μαθαίνουμε για τις επθαηξίεο θαη
τις προκλήσεις της

Εκπαιδευηικοί ζηόχοι


Εμεγνύκε ιόγνπο θαη πεξηπηώζεηο
ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ



Αληηιακβαλόκαζηε δηαδηθαζίεο
ιήςεο απόθαζεο σο πξνο ηνλ
δαλεηζκό.



Δηεξεπλνύκε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο εηζάγνπλ
θαη εμάγνπλ αγαζά.



Πεξηγξάθνπκε ηνπο νηθνλνκηθνύο
ππνινγηζκνύο πνπ αθνξνύλ ηελ
πώιεζε ζηελ παγθόζκηα αγνξά.



Οξίδνπκε ην «θόζηνο επθαηξίαο»

παγθόζκηαο αγνξάο.

Έννοιες: Δηαθήκηζε, ηξαπεδηθόο ινγαξηαζκόο, επηρείξεζε, επηρεηξεκαηηθό δάλεην, επηρεηξεκαηηθό
ζρέδην, θαηαλαισηήο, θαηάζεζε, θέξδνο, εξγνδόηεο, επηρεηξεκαηίαο, δενληνινγία, έμνδα, εμαγσγέο,
αγαζά θαη ππεξεζίεο, πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα, εηζαγσγέο, εηζόδεκα, έξεπλα αγνξάο, ρξήκαηα,
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, θόζηνο επθαηξίαο, δεμηόηεηεηεο θαη ηθαλόηεηεο, αλάιεςε, πεξηβάιινλ εξγαζίαο.
Δεξιόηηηες: Τπνβνιή εξσηήζεσλ θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, ζύγθξηζε θαη αληηπαξαβνιή, αξηζκεηηθόο
ππνινγηζηκόο, ζύιιεςε ηδεώλ θαη αλαδήηεζε ηξόπσλ πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, εληνπηζκόο πξνζσπηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ελδηαθεξόλησλ, επαγσγηθή ζθέςε, ελζπλαίζζεζε, ιήςε νδεγηώλ, ηαμηλόκεζε
πιεξνθνξηώλ, παξνπζίαζε, επίιπζε πξνβιήκαηνο, νκαδηθή εξγαζία, θξηηηθή ζθέςε, γισζζηθόο
εγγξακκαηηζκόο.

