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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών με θέμα "Ξοδεύοντας Έξυπνα" 
 
Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών, αρχίζει να εφαρμόζεται από αυτό 
το μήνα πιλοτικά στη δημοτική εκπαίδευση.  
 
Πρόκειται για το πρόγραμμα "Ξοδεύοντας Έξυπνα", το οποίο υλοποιείται από τον 
οργανισμό Junior Achievement (JA) Cyprus. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με 
πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από τις 
τράπεζες μέλη του. Θα εφαρμοστεί σε πέντε δημοτικά σχολεία της Κύπρου, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  
 
Την Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου 
Τραπεζών Κύπρου, η επιμόρφωση των εκπαιδευτών των δημοτικών σχολείων και των 
εθελοντών από τον τραπεζικό τομέα που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του 
προγράμματος «Ξοδεύοντας Έξυπνα». Την επιμόρφωση πραγματοποίησε η κα Βάνα 
Ρόζου, Συντονίστρια των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Σωματείου 
Επιχειρηματικότητα Νέων – Junior Achievement Greece.    
 
Το Πρόγραμμα «Ξοδεύοντας Έξυπνα» έχει ως  στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές της 
6ης τάξης του Δημοτικού με έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση χρημάτων, όπως 
έσοδα, έξοδα και αποταμίευση. Με τον τρόπο αυτό κατανοούν  καλύτερα τον ρόλο του 
χρήματος στην καθημερινή ζωή, ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους και τα επαγγέλματα 
που τους ενδιαφέρουν.  Μέσα από τις δραστηριότητες του Προγράμματος, οι μαθητές 
αναπτύσσουν ικανότητα λήψης αποφάσεων και μυούνται στους κανόνες της εργασιακής 
ηθικής. Το Πρόγραμμα θα ενταχθεί στα πλαίσια του σχολικού μαθήματος της Αγωγής 
Υγείας. 
 
H ανώτερη λειτουργός του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Μαρία Ιωάννου τόνισε την 
ανάγκη ένταξης προγραμμάτων της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Σημείωσε επίσης ότι σε 
αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης έχουν 
ενταχθεί στην διδακτέα ύλη τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 
 
 
Εκ μέρους του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ελπιδοφόρου Νεοκλέους, η 
Επιθεωρήτρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Αντρούλα Σιημητρά, τόνισε ότι 
το Υπουργείο έχει υψηλές προσδοκίες για τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής 
του προγράμματος «Ξοδεύοντας Έξυπνα», και την προοπτική επέκτασής του σε 
περισσότερα σχολεία την επόμενη χρονιά.  



 
 

 
Το πρόγραμμα "Ξοδεύοντας Έξυπνα" θα προβληθεί επίσης κατά τη διάρκεια του 
European Money Week (EMW), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14-18 Μαρτίου 2016 
στις Βρυξέλλες και ταυτόχρονα και στα κράτη μέλη. Το European Money Week  είναι 
πρωτοβουλία των Συνδέσμων Τραπεζών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, της οποίας είναι μέλος ο 
Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου. Το EMW επιδιώκει να επιστήσει την προσοχή στα 
οφέλη της Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης κυρίως στους νέους ανθρώπους και στα 
παιδιά και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών εντός της ΕΕ. 
 
Ο οργανισμός JA Cyprus (www.jacyprus.org) είναι μέλος του Junior Achievement 
Worldwide,  του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ειδικεύεται στην 
παροχή εκπαίδευσης σε θέματα νεανικής επιχειρηματικότητας, και έχει ως στόχο να 
εφοδιάσει τους νέους με επιχειρηματικές και οικονομικές γνώσεις και δεξιότητες 
απαραίτητες για την αγορά εργασίας. Ο οργανισμός JA Cyprus υποστηρίζεται από τη 
Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου (Στρατηγικός Συνεργάτης), την Cyta, MetLife Κύπρου και 
PwC Κύπρου (Εταίροι), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Ακαδημαϊκός Εταίρος), την MSJ 
Jacovides Group, AON Hewitt Κύπρου, τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου 
(Υποστηρικτές) και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Θεσμικός Συνεργάτης). 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 
 
 
Σύνδεσμος Τραπεζών 
Κύπρου 

Μαρία Ιωάννου +357 22664293       
m.ioannou@acb.com.cy 

JA Κύπρου  Ελοΐζα Σαββίδου  +357 99352441   

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Εύη Δεκούλου +357 96243362 dekoulou.e@unic.ac.cy 

 

 

http://www.jacyprus.org/

