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Συνεργασία Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου  
και Junior Achievement Κύπρου 
Για έβδομη συνεχή χρονιά συνεχίζεται η συνεργασία του Συνδέσμου Τραπεζών και 
του JA Cyprus στοχεύοντας στον οικονομικό εγγραμματισμό  των μαθητών/τριων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

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

Στόχος 
Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός 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/τις νέους/ες και τους κατευθύνει στη διαμόρφωση μιας ορθής 
καταναλωτικής συμπεριφοράς. 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.

www.jacyprus.org



Τα προγράμματα

Ρόλος Μεντόρων:
Οι Μέντορες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 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.  Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό ο αριθμός των Μεντόρων να αυξηθεί,  
γιατί έτσι θα δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερα σχολεία να λάβουν μέρος στα προγράμματα, 
με αποτέλεσμα περισσότεροι/ες μαθητές/τριες να μπορέσουν να εκπαιδευτούν. 

Οι επαγγελματικές εμπειρίες των Μεντόρων καθώς και οι βιωματικές δραστηριότητες του 
προγράμματος  συμβάλλουν καθοριστικά στην κατανόηση -εκ μέρους των μαθητών/τριών- 
της σχέσης μεταξύ των γνώσεων που αποκτούν στο σχολείο και της επιτυχούς συμμετοχής 
τους στην παγκόσμια οικονομία.

Ρόλος Εκπαιδευτικών: 
Οι Εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως αρωγοί της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμμετέχοντας 
και οι ίδιοι ενεργά σε αυτήν.

Γίνε κι εσύ 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 

www.jacyprus.org

Ξοδεύοντας Έξυπνα  |  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Μέχρι σήμερα έχουν επιμορφωθεί 3384 μαθητές/τριες ανά το Παγκύπριο. Έχουν 
συμμετάσχει 144 εκπαιδευτικοί και 130 μέντορες

Στόχοι του προγράμματος: 
• Οικονομική επίγνωση 
• Προσωπικός προϋπολογισμός
• Πρακτική προσέγγιση για το  
 ξεκίνημα μιας επιχείρησης

• Διαχείριση χρημάτων, αγαθών   
 και υπηρεσιών 
• Διεθνές εμπόριο και παγκόσμια   
 αγορά

Οικονομικά για την Επιτυχία  |  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μέχρι σήμερα έχουν επιμορφωθεί 689 μαθητές/τριες ανά το Παγκύπριο. Έχουν 
συμμετάσχει 20 εκπαιδευτικοί και  29 μέντορες

Στόχοι του προγράμματος: 
• Επίγνωση βασικών επιχειρηματικών 
 και οικονομικών εννοιών

• Εξερεύνηση των επαγγελματικών  
 ενδιαφερόντων και προοπτικών

• Αντιστοίχιση ταλέντων με επιλογές  
 καριέρας

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων  
 για την αγορά εργασίας

Τα προγράμματα


