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Ισχυρή Συμμαχία Χρηματοοικονομικής Γνώσης
Για έβδομη συνεχή χρονιά ο Junior Achievement Κύπρου σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου στοχεύουν στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό
των μαθητών/τριων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την
εφαρμογή των προγραμμάτων Ξοδεύοντας Έξυπνα και Οικονομικά για την επιτυχία
αντίστοιχα.
Ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός αποτελεί ισχυρή, παγκόσμια τάση και
στοχεύει στην διαφώτιση και πληροφόρηση των καταναλωτών για βασικές
χρηματοοικονομικές έννοιες. Πολύ συχνά δε διαθέτουμε τη γνώση και την εμπειρία
που πρέπει, ώστε να είμαστε προσεκτικοί ως διαχειριστές των χρημάτων μας. H
έλλειψη παιδείας και γνώσεων ενίοτε οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις, κινδύνους
και ψηλά ρίσκα. Η χρηματοοικονομική παιδεία προετοιμάζει τους νέους και τους
κατευθύνει στη διαμόρφωση μιας ορθής συμπεριφοράς ως καταναλωτές,
δανειολήπτες ή και επενδυτές. Με τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή, στην εργασία και
στην κοινωνία, αυτή η συμπεριφορά γίνεται τρόπος ζωής προσφέροντας σημαντικά
οφέλη τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.
Καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν και οι Μέντορες στην επιτυχία των Προγραμμάτων
αυτών. Είναι οι άνθρωποι που θα αποτελέσουν το πρότυπο για τα παιδιά και θα τα
βοηθήσουν να κατανοήσουν χρηματοοικονομικές έννοιες που θα αποδειχθούν
ιδιαίτερα χρήσιμες για την υπόλοιπή τους ζωή.
Μέχρι σήμερα έχουν επιμορφωθεί πέραν των 4000 μαθητών/τριων ανά το
Παγκύπριο σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουν συμμετάσχει
165 εκπαιδευτικοί και 160 μέντορες.
Σχολιάζοντας την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων, ο Γενικός Διευθυντής του
Συνδέσμου Τραπεζών, κ. Μιχάλης Καμμάς αναφέρει: «Αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες
και τα κενά στην κοινωνία μας σε σχέση με τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό
αναλάβαμε προ επτά ετών πρωτοβουλία για εισαγωγή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στα σχολεία της χώρας μας. Η εξαιρετική εργασία και ο συντονισμός
από πλευράς του οργανισμού Junior Achievement Κύπρου σε συνδυασμό με το
μεράκι και τη διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά επαγγελματιών από τον τραπεζικό
και ευρύτερο ιδιωτικό τομέα τα προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης
έχουν καταστεί θεσμός με εξαιρετικά αποτελέσματα, ακόμη και με τις δυσκολίες που
προκάλεσε η πανδημία. Έχουν πλέον τεθεί ισχυρά θεμέλια για ακόμη καλύτερα
αποτελέσματα, περισσότερη αριθμητική και γεωγραφική κάλυψη και διεύρυνση των
παρεχόμενων προγραμμάτων. Είναι επίσης σημαντικό να τονίσω ότι όλα αυτά είναι
με τη σταθερή και ουσιαστική στήριξη του Υπουργείου Παιδείας το οποίο αγκάλιασε
τα προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης».
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Junior Achievement, κ. Ανδρέας
Παπαδόπουλος δηλώνει: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνεργασία μας με
τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου καθώς έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να έχουμε τους
πλέον αρμόδιους εκπαιδευτές στο θέμα αυτό. Οι μέντορες-εκπαιδευτές με εμπειρίες
από τη δική μας κοινωνία, με πρακτική προσέγγιση μοιράζουν τις γνώσεις τους
στους μαθητές και στις μαθήτριες για να δημιουργήσουμε πολίτες με σωστή
χρηματοοικονομική παιδεία».
•

•

Εάν είστε καθηγητής/τρια Γυμνασίου και θα θέλατε και στο δικό σας σχολείο
να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή
εδώ. Οι δηλώσεις για τα Δημοτικά Σχολεία θα ανοίξουν σύντομα.
Εάν δραστηριοποιείστε στον τομέα των τραπεζών ή στις επιχειρήσεις, γίνετε
κι εσείς Μέντορας των Προγραμμάτων επικοινωνώντας με τον Σύνδεσμο
Τραπεζών Κύπρου στα τηλέφωνα 22364603 (κα Μαρία Ιωάννου) και
22364611 (κα Βάσω Μιχαηλίδου) ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@acb.com.cy

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
*****
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