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Ημερολόγιο Δράσεων στα πλαίσια του Global Money Week 2023  
(20-26 Μαρτίου 2023)* 

Ημερομηνία Δράση Οργανισμός** 

1 Φεβρουαρίου  – 
7 Απριλίου 2023 

Διαλέξεις σε μαθητές λυκείων και πανεπιστημίων και ξεναγήσεις στο 
Νομισματικό Μουσείο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

1 Φεβρουαρίου –  
31 Μαρτίου 2023 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ξοδεύοντας Έξυπνα» το οποίο απευθύνεται σε 
μαθήτριες και μαθητές της έκτης τάξης Δημοτικών Σχολείων 

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, JA Cyprus και ΣTΚ 

| Δελτίο Τύπου | 

10 Μαρτίου 2023 
Διεθνές Συνέδριο με θέμα: “Financial Literacy and Education in Cyprus: 
Challenges, Lessons from Other Countries and the Way Forward” 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου  
| Δελτίο Τύπου | 

21 Μαρτίου 2023 Διάλεξη με θέμα: “Investing in Financial Literacy for your Financial Future” Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

20 – 26 Μαρτίου 2023 
Ανάρτηση αφίσας και ανάγνωση εντύπου με συμβουλές σχετικά με τη 
διαχείριση του χρήματος σε όλα τα τμήματα Δημοτικών, Γυμνασίων, 
Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,  
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,  

Υπουργείο Οικονομικών,  
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 

20 – 26 Μαρτίου 2023 
Ευαισθητοποίηση κοινού για τον θεσμό Global Money Week μέσω 
αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, δελτίων τύπου, συνεντεύξεων και 
άρθρων σε εφημερίδες. 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,  
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,  

Πανεπιστήμιο Κύπρου,  
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

20 – 26 Μαρτίου 2023 Προώθηση διαδικτυακού κουίζ χρηματοοικονομικών γνώσεων 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου  

| Κουίζ (ΕΛ / ΕΝ) | 

20 – 26 Μαρτίου 2023 
Δημοσίευση οδηγών με πληροφορίες για την ανάγκη της 
χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης και την προστασία των επενδυτών 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

20 Μαρτίου –  
3 Απριλίου 2023 

Σειρά από τρία διαδικτυακά σεμινάρια, ανοικτά προς το κοινό με τίτλο: 
«Τον Μάρτη ξύλα φύλαε, μεν κάψεις τα παλλούτζια» 

Financial Wellbeing Institute  
| Δελτίο Τύπου | 

23 & 30 Μαρτίου 2023 
Ξεναγήσεις στο Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας και 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου 

* Κάποιες από τις δράσεις έλαβαν χώρα πριν και μετά την καθορισμένη διάρκεια του Global Money Week (με αρχή τις 13/2/23 και τέλος τις 7/4/23). 
** Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον κάθε οργανισμό κάνοντας κλικ στο όνομά του. 

https://www.centralbank.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
https://jacyprus.org/el/
https://acb.com.cy/?lang=el
https://acb.com.cy/wp-content/uploads/2023/03/Anak.003-ACos.pdf
https://www.centralbank.cy/
https://www.centralbank.cy/el/announcements/financial-literacy-07-03-2023
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/
https://www.centralbank.cy/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/
https://mof.gov.cy/gr/
http://www.moec.gov.cy/
https://www.centralbank.cy/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/
https://www.ucy.ac.cy/el/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirreGeyOD9AhVbVaQEHWdgAvkQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cut.ac.cy%2F%3FlanguageId%3D1&usg=AOvVaw1rJTcqYf7PuI1dQDRCrHpx
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/
https://webarts.typeform.com/CysecQuizGreek?typeform-source=www.cysec.gov.cy
https://webarts.typeform.com/to/UvJM8zzv?typeform-source=www.cysec.gov.cy
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/
http://www.finwellinst.org/
https://www.finwellinst.org/2023/03/13/seira-dialexeon-ton-marti-xyla-fylae-men-kapseis-ta-palloytzia/
https://www.boccf.org/el-GR/
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Δράσεις που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του Global Money Week στα σχολεία και θα 
επεκταθούν μέχρι και τις 7 Απριλίου 2023  

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) για Global Money Week*** 

Προβολή παρουσίασης μικρής διάρκειας σε όλα τα τμήματα Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών σχετικά με τον θεσμό Global Money Week και 
την αναγκαιότητα της χρηματοοικονομικής παιδείας. 

Ετοιμασία περιπτέρων εντός των σχολικών μονάδων,  από τους καθηγητές/ήτριες Οικονομικών σε συνεργασία με τους μαθητές τους, όπου θα 
διεξάγονται διάφορες δραστηριότητες σχετικά με την οικονομία.  

Ανάθεση/ανάληψη μικρών ερευνών για θέματα οικονομικών που βρίσκονται στην επικαιρότητα – Σύνδεση του μαθήματος των Οικονομικών με ό,τι 
συμβαίνει στην παγκόσμια και κυπριακή οικονομία. 

Υλοποίηση δημιουργικών εργασιών από μαθητές/ήτριες με στόχο την ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τη χρηματοοικονομική παιδεία, όπως είναι η 
δημιουργία αφίσας για το Global Money Week, η δημιουργία αφίσας ή ημερολογίου τοίχου, η δημιουργία παιγνιδιού, η δημιουργία βίντεο κτλ.  

Ανάθεση/ανάληψη μικρών ερευνών σε θέματα οικονομικών που βρίσκονται τώρα στην επικαιρότητα και αξιοποίηση δημοσιευμάτων ή 
αποσπάσματων από δελτία ειδήσεων σχετικά με οικονομικά θέματα για συζήτησή τους στην τάξη. 

Οργάνωση διαθεματικών και διεπιστημονικών δραστηριοτήτων, με τη σύμπραξη εκπαιδευτικών διάφορων γνωστικών αντικειμένων (οικονομικών, 
τεχνολογίας, πληροφορικής, τέχνης, μαθηματικών, γλωσσών, οικιακής οικονομίας κτλ.). 

Οργάνωση επισκέψεων μαθητών/τριών σε χώρους όπως Νομισματικό Μουσείο της Κεντρικής Τράπεζας, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τράπεζες, 
τοπικές επιχειρήσεις, κ.λπ. 

Αποστολή των δράσεων μαζί με φωτογραφικό υλικό στον οργανισμό ΟΟΣΑ για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Global Money Week. 

Διοργάνωση Διαλέξεων / διαδικτυακών συζητήσεων για τα ακόλουθα θέματα:  

(1) «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός» από JA Cyprus και PwC Cyprus  
(2) «Προσωπικός οικονομικός προγραμματισμός» από CFA Society Cyprus  
(3) «Φτάσε στην κορυφή- Μια καριέρα χωρίς περιορισμούς ως Chartered Accountant» από ICAEW Cyprus 
(4) «Επιλογή σταδιοδρομίας στον κόσμο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών» από ΣΕΛΚ 

*** Μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο του ΥΠΑΝ, ενημερωτικό υλικό και ενημερωτικό βίντεο στον σύνδεσμο εδώ. 

https://jacyprus.org/el/
https://www.pwc.com.cy/
http://cfa.org.cy/
https://www.icaew.com/groups-and-networks/local-groups-and-societies/worldwide/cyprus-members
https://www.icpac.org.cy/selk/default.aspx
https://oikopm.schools.ac.cy/index.php/el/draseis/global-money-week

