
HSBC: Στήριξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “JA More than Money”      
 

 

Η HSBC χορήγησε και πραγματοποίησε, για ένατη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά, το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα “Junior Achievement More than Money” το οποίο διδάσκει, μέσα από τη διαδικασία του 

παιχνιδιού, σε παιδιά της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού βασικές οικονομικές και επιχειρηματικές δεξιότητες. 

Συνολικά κατά το έτος 2016-2017 συμμετείχαν στο πρόγραμμα 1.059 μαθητές από 15 σχολεία στην 

Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τα Ιωάννινα. 

 

Το παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ομίλου της HSBC και του εκπαιδευτικού μη 

κερδοσκοπικού οργανισμού Junior Achievement “JA More than Money” (Ξοδεύοντας έξυπνα), που 

πραγματοποιείται σε 28 χώρες, σκοπεύει να εξοικειώσει τους μαθητές με τις έννοιες της 

επιχειρηματικότητας και της διαχείρισης χρημάτων. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει πιθανές επιλογές 

επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες. 

 

Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας 

Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ /JA Greece) σε συνεργασία με την HSBC από το 2008. Το 

πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προγραμμάτων «Αγωγής Σταδιοδρομίας» του 

Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Φέτος οι εργαζόμενοι της HSBC, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να επισκεφθούν σχολεία, 

αφιέρωσαν στους μαθητές 6 ώρες ο καθένας, διδάσκοντάς τους το υλικό του προγράμματος, το οποίο 

περιλαμβάνει όρους όπως: έσοδα, έξοδα, αποταμίευση, κατάθεση, επιτόκιο, εισόδημα, επιχείρηση, 

επιχειρηματίας, εργαζόμενος, διαφήμιση, επαγγελματική δεοντολογία, επιχειρηματικό πλάνο, 

καταναλωτής κ.ά. Το πρόγραμμα “JA More Than Money” πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 

2016 έως τον Ιούνιο του 2017. 

 

Ο Steve Banner, Chief Executive Officer, της HSBC Ελλάδας δήλωσε: «Η κατάρτιση πάνω στις βασικές 

αρχές των οικονομικών και της επιχειρηματικότητας είναι ένας σημαντικός παράγοντας ευημερίας. Σε 

αυτό το πλαίσιο, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που και φέτος υποστηρίξαμε τη συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που αφιέρωσαν χρόνο και ενέργεια 

στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι φέτος καταφέραμε να φτάσει το 

πρόγραμμα αυτό σε 4 πόλεις και όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη».   

 

Ο Αργύρης Τζικόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΝ/JA Greece, δήλωσε: «Για άλλη μια χρονιά 

διαπιστώσαμε τον μεγάλο ενθουσιασμό αλλά και το ενδιαφέρον που προκάλεσε το πρόγραμμα στους 

μαθητές για έννοιες και ζητήματα οικονομικού αλφαβητισμού, με τα οποία πλέον είναι απαραίτητο να 

είναι εξοικειωμένοι, ήδη από τις ηλικίες του Δημοτικού. Όλο αυτό το εγχείρημα δεν θα ήταν δυνατό να 

πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συμβολή των εθελοντών της HSBC, που και φέτος προσέφεραν 

απλόχερα τον χρόνο, την εμπειρία, τις γνώσεις και τη θετική τους διάθεση». 
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