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ΘΕΜΑ: Επιμορφωτική επίσκεψη στην έκθεση του Μουσείου της Τραπέζης της Ελλάδος 

"Οικονομία και Κλίμα: Handle with care".   

 

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των Τοπικών τους Δικτύων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης «Σχολεία για το κλίμα, νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής», σε συνεργασία με το 

Μουσείο της Τραπέζης Ελλάδος και το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης 

διοργανώνουν:  

Επιμορφωτική επίσκεψη στην έκθεση "Οικονομία και Κλίμα: Handle with care".  

Η έκθεση περιγράφει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και αναλύει τις οικονομικές 

του συνέπειες, εστιάζοντας στη χώρα μας.     

Οι προσπάθειες  μετριασμού και προσαρμογής του φαινομένου της κλιματικής 

αλλαγής έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα.  Η έκθεση αξιοποιεί 

την καίρια συνεισφορά εξειδικευμένων οικονομολόγων και εμπειρογνωμόνων της 

Τράπεζας της Ελλάδος και πλαισιώνεται από σειρά παράλληλων πολιτιστικών και 

επιμορφωτικών δράσεων, οι οποίες ενισχύουν την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή του 

κοινού –και κυρίως της νέας γενιάς– στην επείγουσα δέσμευση και κινητοποίηση που 

απαιτούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου σε παγκόσμια κλίμακα. 

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης, οι επισκέπτες μπορούν να παίξουν με κινητή 

συσκευή ένα 3D παιχνίδι πράσινων επενδύσεων. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο και εκτός 

Μουσείου δωρεάν στο AppStore και στο GooglePlay. 

Κατά την επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί επίσης δοκιμαστική εφαρμογή του μουσειο- 

εκπαιδευτικού προγράμματος «Πράσινη Απόδραση», με στόχο την διερεύνηση της εκπαιδευτικής 

του καταλληλότητας και ενδεχομένως την προσαρμογή του για ομάδες μαθητών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Περιγραφή προγράμματος: 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πράσινη Απόδραση», απευθύνεται σε μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με δυνατότητες αναπλαισίωσης  και  πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

της περιοδικής έκθεσης «Οικονομία και Κλίμα – Handle with care». Είναι εμπνευσμένο από τα 

δωμάτια διαφυγής (escape rooms) από τα οποία δανείζεται πρακτικές που ενσωματώνονται στη 

μουσειοπαιδαγωγική πράξη. 

Στόχοι του είναι η επισκόπηση της έννοιας της κλιματικής αλλαγής, των αιτιών και των 

επιπτώσεών της, και ειδικότερα η σχέση της με την παγκόσμια οικονομία, καθώς και η 

ενθάρρυνση τόσο των ατομικών όσο και των κοινωνικών νοοτροπιών και συμπεριφορών που 

απαιτούνται για μια πιο βιώσιμη πορεία στο μέλλον. 

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 60 λεπτών,  ξεκινά με μια σύντομη επεξηγηματική 

περιήγηση στο χώρο της έκθεσης, με έμφαση στα σημεία αυτής όπου «κρύβονται» γρίφοι. Στο 

τέλος της περιήγησης, οι επισκέπτες χωρίζονται σε 2 ομάδες κάθε μια από τις οποίες 

«κλειδώνεται» σε ένα τμήμα της έκθεσης. Καλείται στη συνέχεια να λύσει μία σειρά από γρίφους 

προκειμένου να ανακαλύψει τον κωδικό, που ανοίγει το λουκέτο προκειμένου να «αποδράσει». 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση «Οικονομία και Κλίμα –

 Handle with care» και το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο πατήστε εδώ, ή επισκεφτείτε 

το microsite.   

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί  δωρεάν ο κατάλογος της έκθεσης, καθώς και 

το κόμικ «Ο μεγάλος μετασχηματισμός. Κλίμα – Μπορούμε να αλλάξουμε πορεία;», το 

οποίο διατίθεται και ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και 

αναμνηστικό/συλλεκτικό έγχρωμο μετάλλιο της έκθεσης. 

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρες 17:00-

19:00. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για την καλύτερη οργάνωση του 

σεμιναρίου, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα 

https://forms.gle/7c1pNK8gLybHYgFh8 

έως και την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022. 

 

 
 Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μαρία Δημοπούλου   
                                                                                                  
                                                                           
                                                                                 Η ΑΝ/ΤΡΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 
                                  
                                                                                      ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ  
                                                                                                 
                                                                                            ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 

https://museum.bankofgreece.gr/exhibitions/32
https://museum.bankofgreece.gr/handlewithcare/#/
https://forms.gle/7c1pNK8gLybHYgFh8

		2022-06-08T11:11:29+0300
	Amalia Christou




