ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ε Σ Σ Ε Δ ΡΑ Σ Η
(BANKS IN ACTION)
ΣΚΟΠΟΣ του προγράμματος είναι να δώσει σε μαθητές Λυκείου
την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις
και κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να διαχειρίζονται τα οικονομικά
τους ως ενημερωμένοι καταναλωτές και να διευρύνουν τους
ορίζοντές τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες.
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ από οκτώ εκπαιδευτικές ενότητες, στο πλαίσιο των
οποίων εθελοντές παρουσιάζουν στους μαθητές, με διαδραστικό
και ευχάριστο τρόπο, τις αρχές λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και τους εξοικειώνουν με τις προκλήσεις της επιτυχημένης
λειτουργίας μιας τράπεζας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι 8 εκπαιδευτικές ενότητες
ΜΑΘΗΜΑ 1

ΜΑΘΗΜΑ 2

Τα θεμελιώδη στοιχεία του τραπεζικού
συστήματος

Το περιθώριο επιτοκίου

Οι μαθητές αποκτούν βασικές γνώσεις για το
τραπεζικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της
ιστορίας του τραπεζικού τομέα, των κυριότερων
λειτουργιών του, καθώς και των σημαντικότερων
προϊόντων και υπηρεσιών του.

Οι μαθητές εισάγονται στις βασικές έννοιες των
βραχυπρόθεσμων καταθετικών και δανειακών
προϊόντων. Παίζουν ένα παιχνίδι που δείχνει πώς τα
έσοδα της τράπεζας επηρεάζονται από το περιθώριο
επιτοκίου (δηλ. τη διαφορά μεταξύ του επιτοκίου που
η τράπεζα χρεώνει στους δανειολήπτες κι εκείνου που
καταβάλλει στους καταθέτες).

Οι μαθητές μαθαίνουν

Οι μαθητές μαθαίνουν

▪ Σημαντικές φάσεις - ορόσημα
της τραπεζικής ιστορίας
▪ Τα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες
▪ Πώς μια τράπεζα αποκτά έσοδα

▪ Τα χαρακτηριστικά των βραχυπρόθεσμων καταθετικών και δανειακών προϊόντων
▪ Την έννοια του περιθωρίου επιτοκίου
▪ Γιατί τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων καταθετικών
προϊόντων είναι κατά κανόνα χαμηλά, ενώ των βραχυπρόθεσμων δανειακών προϊόντων υψηλά

ΜΑΘΗΜΑ 5

ΜΑΘΗΜΑ 6

Αποφασίζοντας για μακροπρόθεσμα
προϊόντα

Δαπανώντας χρήματα για να βγάλουμε
χρήματα

Οι μαθητές συμπληρώνουν ένα διάγραμμα που απεικονίζει τον ισοσκελισμό δανείων και καταθέσεων
(ενεργητικού και παθητικού). Επιπλέον συμμετέχουν
σε δραστηριότητα που απαιτεί υπολογισμούς για μακροπρόθεσμα προϊόντα.

Οι μαθητές αναλύουν διάφορες επιλογές έρευνας
και ανάπτυξης (R&D), προκειμένου η κάθε ομάδα
να προσδιορίσει την καλύτερη επενδυτική επιλογή.
Στη συνέχεια καταρτίζουν έναν κατάλογο ωφελειών
που μπορούν να αξιοποιήσουν για να προωθήσουν
την επένδυσή τους. Στο πλαίσιο αυτό μαθαίνουν τι
είναι μάρκετινγκ, έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και
πώς να λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις.

Οι μαθητές μαθαίνουν

Οι μαθητές μαθαίνουν

▪ Τη σημασία του ισοσκελισμού ενεργητικού και παθητικού

▪ Το κόστος και τα οφέλη διάφορων επιλογών έρευνας
και ανάπτυξης

▪ Πώς να λαμβάνουν αποφάσεις για μακροπρόθεσμα
καταθετικά δανειακά προϊόντα

▪ Τη σημασία του μάρκετινγκ για την προώθηση των
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
▪ Την επίδραση της επένδυσης στην έρευνα, την ανάπτυξη και το μάρκετινγκ στα έσοδα της τράπεζας

ΜΑΘΗΜΑ 3

ΜΑΘΗΜΑ 4

Αποφασίζοντας για βραχυπρόθεσμα
προϊόντα

Μακροπρόθεσμα προϊόντα

Επαναλαμβάνονται οι έννοιες-κλειδιά που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα μαθήματα. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και συμμετέχουν σε παιχνίδια ερωτήσεων - απαντήσεων για την εμπέδωση των εννοιών
αυτών και κυρίως του περιθωρίου επιτοκίου.

Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις για τα μακροπρόθεσμα καταθετικά και δανειακά προϊόντα. Εργάζονται σε ομάδες για να προσδιορίσουν τα κατάλληλα
τραπεζικά προϊόντα στο πλαίσιο διάφορων σεναρίων.
Επίσης αξιολογούν τη δυνατότητα, τον χαρακτήρα και
τις εξασφαλίσεις, προκειμένου να εγκρίνουν ή όχι αιτήσεις δανείων.

Οι μαθητές μαθαίνουν

Οι μαθητές μαθαίνουν

▪ Βασικούς τραπεζικούς όρους που αναφέρθηκαν
στα δύο πρώτα μαθήματα
▪ Το αποτέλεσμα του καθορισμού των επιτοκίων
των βραχυπρόθεσμων καταθετικών και δανειακών
προϊόντων

▪ Τα χαρακτηριστικά των μακροπρόθεσμων καταθετικών και δανειακών προϊόντων

ΜΑΘΗΜΑ 7

ΜΑΘΗΜΑ 8

Στα παρασκήνια

Παιχνίδι «Μαγικά τετράγωνα»

Οι μαθητές μαθαίνουν για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στον τραπεζικό τομέα. Αναλύουν περιγραφές
τραπεζικών ειδικοτήτων και διαπιστώνουν ποιες βασίζονται περισσότερο σε δεξιότητες και ικανότητες εργασίας με ανθρώπους, δεδομένα, αντικείμενα ή ιδέες.
Επίσης μαθαίνουν πώς μπορούν να επενδύσουν στην
προσωπική τους ανάπτυξη, αλλά και να αξιολογούν τα
ατομικά τους ταλέντα και δεξιότητες, τόσο για την επιλογή του μελλοντικού τους επαγγέλματος όσο και για
την κατανόηση της σημασίας της ατομικής συμβολής
σε ένα επιτυχημένο ομαδικό αποτέλεσμα.

Οι μαθητές εμπεδώνουν τις έννοιες που αναλύθηκαν σε όλα τα προηγούμενα μαθήματα. Με τις
γνώσεις που απέκτησαν, συμπληρώνουν τα «μαγικά
τετράγωνα», ταιριάζοντας τους τραπεζικούς όρους
με τους κατάλληλους ορισμούς.

Οι μαθητές μαθαίνουν

Οι μαθητές μαθαίνουν

▪ Ενδεικτικές κατηγορίες τραπεζικών ειδικοτήτων

▪ Όλες τις βασικές έννοιες που παρουσιάστηκαν κατά
τη διάρκεια του προγράμματος.

▪ Πώς να επενδύουν στην προσωπική τους ανάπτυξη
ενόψει της μελλοντικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους

▪ Γιατί τα επιτόκια των μακροπρόθεσμων καταθετικών
προϊόντων είναι κατά κανόνα υψηλά, ενώ των μακροπρόθεσμων δανειακών προϊόντων χαμηλά

Ενδιαφέρεστε να γίνετε
εθελοντής-εκπαιδευτής;
Το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση υλοποιείται από εθελοντές-στελέχη τραπεζών, που
αναλαμβάνουν να προσφέρουν τον χρόνο και την εμπειρία τους για να φέρουν τους
μαθητές σε επαφή με βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες που θα πρέπει να γνωρίζουν ως καταναλωτές, αλλά και με πτυχές της λειτουργίας των τραπεζών που θα μπορούσαν να τους ενδιαφέρουν για την επιλογή του μελλοντικού επαγγέλματός τους.
Η επιτυχία και η διάδοση του προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα εξαρτάται κυρίως από την εύρεση εθελοντών-τραπεζικών στελεχών από όλη την Ελλάδα, οι
οποίοι πιστεύουν στην αξία της προσφοράς γνώσης για τη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων πολιτών και επιθυμούν να συμβάλουν έμπρακτα σε αυτή.
Οι εθελοντές-εκπαιδευτές κατά κανόνα διαθέτουν τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία
σε τράπεζα, ενώ επιθυμητή είναι τυχόν εκπαιδευτική εμπειρία. Απαραίτητη για τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι η έγκριση της τράπεζάς τους, καθώς τα μαθήματα γίνονται εντός ωρών εργασίας (κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου).
Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνείτε:
• Ελληνική Ένωση Τραπεζών - Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, τηλ. 210-3386420,
e-mail: npkoum@hba.gr
• ΣΕΝ/JA Greece, τηλ. 213-0788600, e-mail: info@sen.org.gr

