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Modul  3. Finančne kompetence 

Številka 
aktivnosti 

M3-T1-A2 

Tema 1. Izbira finančnih storitev 

Učni rezultati 
Razumevanje osnovnih storitev plačevanja in pologa 

Znanje o financiranju podjetja: finančne potrebe, možnosti financiranja 

Učni pristop 

☒ Možnost kombiniranega učenja                   ☒  F2F trening 

☒  Individualno e-učenje                                   ☒  Učenje na daljavo 

☒  Praktično učenje                                           ☒  Delo v skupinah 

☒  drugo  

Tehnika 
izobraževanja 

Kombinirano učenje (delo v skupinah) 

Trajanje 60 – 90 minut  

Prostor/ 
oprema 

Računalnik / prenosni računalnik / tablični računalnik / pametni telefon in 
dostop do interneta 
Predstavitev: programska oprema: PPT, keynote, Prezi ali podobno 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Papir za flipchart, pisala, slike 
Če računalniki niso na voljo, lahko udeleženci uporabljajo pametne telefone 

Priloženi 
delovni listi 

Delovni listi niso potrebni 

Glavne 
naloge / 

postopek    

Aktivnost 1: Vihrarjenje možganov 
Mentor predstavi izraz "kapital" in udeležence prosi, naj razmislijo kaj jim  
pomeni (zlasti glede lastnega kapitala, npr. osebnih prihranki, premoženje;  kot 
so avtomobili, lastništvo stanovanj itd., naložb in drugo). 
 
Aktivnost 2: Raziskave in priprave 
 
Mentor razdeli razred v skupine in vsaka skupina prejme obliko financiranja: 
• Izposojeni kapital 
• Investicijsko posojilo 
• Prekoračitve 
• Tuji vlagatelj (vključno s “poslovnimi angeli”) 
• “množično financiranje” 
 
Skupine izvajajo spletne raziskave svojega zgoraj omenjenega primera. Vsaka 
skupina naj razišče pomen izraza ter njegove prednosti in slabosti. 
 
Aktivnost 3: Predstavitve 
Ugotovitve skupine naj bodo povzete v predstavitvi (digitalni ali analogni) za 
preostali del predavanja. Paziti je treba, da so predstavitve dostopne vsem! 
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Uporabni viri  
v “banki” 
podatkov 
(IO2-A2) 

»Vodnik za ustanavljanje podjetij« Avstrijske zvezne gospodarske zbornice na 
Gradiščanskem, Koroškem, Spodnja Avstrija, Zgornja Avstrija, Salzburg, 
Štajerska, Tirolska, Vorarlberg, Dunaj 

Nasveti 

To dejavnost je mogoče enostavno prilagoditi kombiniranemu scenariju učenja, 
kot je učenje na daljavo ali domačega študija z raziskavami in pripravami na 
predstavitve, ki potekajo kadarkoli (udeleženect si sam določi čas) in ali 
predstavitve prek video povezave 
 
Če se izvaja s skupino gluhih je treba zagotoviti, da je med predstavitvami 
mogoč očesni stik (npr. krog stola v nasprotju z vrsticami). 
 
Če je skupina mešana in prav tako vključuje gluhe udeležence, mora biti 
tolmač za znakovni jezik skrbno postavljen, da zagotovi polno sodelovanje 
gluhih tečajnikov. Če poteka preko video povezave je treba tolmača (povečati), 
da se omogoči učinkovito tolmačenje. 
 
Za skupine, ki vključujejo udeležence z učnimi težavami, nižjo pismenostjo ali 
brez predhodnih izkušenj z uporabo interneta, lahko metorji za lažje 
razumevanje uporabljajo vnaprej pripravljene kartice s terminologijo 
financiranja in ustrezne slike / fotografije. 
 
Predavatelji lahko manj izkušenim skupinam zagotovijo dodatna navodila, tako 
da predlagajo, kje naj začnejo iskanje po internetu, ali pa jim posredujejo 
določen URL v njihovem jeziku, kjer lahko najdejo potrebne informacije, npr. 
https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/publikationen/guide-for-
business-start-ups_2020.pdf  
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