
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Σηειέπε ηεξ Τνάπεδαξ ηεξ Ειιάδμξ 

παναπώνεζακ ζηηξ 5 Μαΐμο 2022, 

Σοκέκηεολε Τύπμο ζηεκ εθεμενίδα 

“ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΑ ΦΩΝΗ ”, ζπεηηθή με 

ηεκ μηθμκμμηθή δηάζηαζε ημο θαηκμμέκμο 

ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ θαη ημοξ 

ηνόπμοξ ακηημεηώπηζήξ ηεξ.  

Με μέγηζημ πνμβιεμαηηζμό ηεξ 

ζοκηαθηηθήξ μμάδαξ ηεκ 

εοαηζζεημπμίεζε ηεξ θμηκήξ γκώμεξ, ηα βαζηθά ζέμαηα ενωηήζεωκ ελ’ αηηίαξ ηεξ 

θιημαηηθήξ αιιαγήξ αθμνμύζακ: ηεκ μείωζε ημο εηζμδήμαημξ ηωκ μηθμγεκεηώκ θονίωξ 

με ηεκ πνόζθαηε εκενγεηαθή θνίζε, ηεκ παύζε ή μεηαβμιή επαγγειμάηωκ θαη ηεκ 

εμθάκηζε κέωκ, ηεκ ήδε δηαθμνμπμηεμέκε ζηάζε αηόμωκ θαη θοβενκήζεωκ άιιωκ 

Κναηώκ θαη ηέιμξ ημοξ ηνόπμοξ ζηήνηλεξ μεηάβαζεξ ηεξ Φώναξ μαξ μέζω 

μεπακηζμώκ ημο Εονωζοζηήμαημξ. 

Τα ζηειέπε ηεξ Τνάπεδαξ ηεξ Ειιάδμξ έδωζακ έμθαζε:  ζημκ δηπιό μηθμκμμηθό θαη 

πενηβαιιμκηηθό νόιμ ηεξ ακζνώπηκεξ θαη θμηκωκηθήξ βηωζημόηεηαξ ηόζμ ζε 

βναποπνόζεζμμ όζμ θαη ζε μαθνμπνόζεζμμ επίπεδμ, ζηηξ πιέμκ εοπαζείξ θαη 

επαγγειμαηηθά αζηαζείξ θμηκωκηθέξ μμάδεξ γηα μία μμαιή «πνάζηκε μεηάβαζε», ζηεκ 

εκίζποζε ηεξ ακζεθηηθόηεηαξ ηωκ μηθμκμμηθώκ θιάδωκ θαη ζηα επεκδοηηθά 

πνμγνάμμαηα γηα «πνάζηκεξ» επηπεηνήζεηξ, με πιήνε εθανμμγή ηωκ ανπώκ βηώζημωκ  

επεκδύζεωκ γηα ηεκ Τνάπεδα ηεξ Ειιάδμξ –αζπέηωξ ηεξ θναηηθήξ κμμηζμαηηθήξ 

πμιηηηθήξ-, θαζώξ θαη ζηα «πνάζηκα μμόιμγα» ηωκ θναηηθώκ Κεκηνηθώκ Τναπεδώκ. 
 

 

 

ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ 

ΩΣΗΡΗ 

 

Α΄  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΔΡΑΗ  ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ  ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  ΣΤΠΟΤ  2022 
Α΄  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 



ΤΜΜΕΣΟΥΗ  ΜΑΘΗΣΧΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΔΡΑΗ 

 

Σην Πξόγξακκα Γξάζεοέιαβε κέξνο απνθιεηζηηθά όιε ε Α΄Τάμε, κε πιηθό 
παξαγωγήο από ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, αιιά θαη από αλαδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν. 
Πιαηζηώζεθεθαη’ επηινγή -κεηαμύ άιιωλ-, από ην έξγν αθίζαο ηεο Εωΐδε 
Καιιηόπεοθη ππνζηεξίρζεθε ηερληθά ηελ εκέξα ηεο παξνπζίαζεο απόηνλ 
Σαββόπνπιν Σωηήξε.Ζ πξναλαθεξνκέλε ζηελ αλωηέξω 
ζειίδαζπληαθηηθήνκάδα,επεμεξγάζζεθε θη έζεζε ηα εξωηήκαηα πξνο ηα Σηειέρε ηεο 
Τξάπεδαο γηα ινγαξηαζκό ηεο εθεκεξίδα ηνπο:«ΛΗΛΗΠΟΥΤΔΗΑ  ΦΩΝΖ».  
 
ΤΜΠΕΡΑΜΑ  ΥΟΛΙΚΗ  ΕΡΕΤΝΑ 
 

Ζ ίδηα ζπληαθηηθή νκάδα δεκηνύξγεζε Δξωηεκαηνιόγην κηθξήο έθηαζεο έξεπλαο γηα 
ηνπο καζεηέο ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. Τν γεληθόηεξν ζπκπέξαζκα 
ήηαλ: 

 

Η πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε πνιιώλ αηόκωλ θη εθήβωλ, βξίζθεηαη πνιιέο θνξέο 
αληηκέηωπε κε ηελ νξζνινγηθή « πξάζηλε πνξεία καο »,  ζεκείν ηωλ θαηξώλ καο,ιόγω 
ηωλ απμεκέλωλ νηθνλνκηθώλ ζεκάηωλ ηα νπνία πξνβιεκαηίδνπλ ηα λνηθνθπξηά.  
 
ΑΠΟΦΕΙ  ΜΑΘΗΣΧΝ 
 

     Οη καζεηέο ηεο Α΄ Τάμεο αλέθεξαλ όηη ωο ζπλέληεπμε ήηαλ ελδηαθέξνπζα θαη παξ’ 
όηη ππήξμε ιίγν θνπξαζηηθή,εηζέπξαμαλ γλώζε γηα έλα ηόζν ζύγρξνλν θαη πεξίπινθν 
παγθόζκην πξόβιεκα. 
     Ηδηαίηεξα ηα άηνκα ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο εθηόο ηνπ εκπινπηηζκνύ ηωλ γλώζεωλ 
ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θη νηθνλνκίαο, ζεωξνύλ όηη εηζέπξαμαλ ζπκπεξηθνξέο 
κειινληηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπο γηα ηελ απνθπγή ηωλ ρεηξόηεξωλ θιηκαηηθώλ 
ζελαξίωλ. Έκαζαλ -ελ κέξεη- ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο ηνπο, ην νπνίν 
πξνθιήζεθε από ηηο πξωηόγλωξεο γη΄ απηνύο ζπλζήθεο. Αλέπηπμαλ δεμηόηεηεο 
δηαδηθαζηώλ ηωλ ηξόπωλ κε ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη κία Έξεπλα θαη θπζηθά 
κία Σπλέληεπμε Τύπνπ.Τέινο, θέξδηζαλ από ηελ γλωξηκία κε ζπκκαζεηέο ηνποκε ηελ 
δεκηνπξγίαθηιίαο θη νκαδηθνύ πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο. 
Ωο εκπεηξία ήηαλ ΜΟΝΑΓΗΚΖ θη ΑΞΔΦΑΣΤΖ!Δλλνείηαη όηη…ζα ηελ έθαλαλ μαλά! 
 
Η ΔΡΑΗ  ΠΡΟΟΜΟΙΧΗ 
 

ΖΓηαδηθηπαθή Μαζεηηθή 4ε Πξνζνκνίωζε Σπλέληεπμεο Τύπνπ, κε ζέκα: 
 

«Οικονομία και κλίμα: ο μετασχηματισμός προς τη βιωσιμότητα» 
 

δηνξγαλώζεθε από ηελ Σπληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ΠΔ80 Γήκεηξα Μαθξή, 
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τξάπεδα Διιάδνο θαη ην Μνπζείν ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο 
κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ80 θαη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ 
Β’/ζκηαο Δθπαίδεπζεο επηζηεκνληθήο ηεο επζύλεο ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022 ζην 
πιαίζην ηωλ δξάζεωλ ηνπ 2νπ Πεξηθεξεηαθνύ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ 
γηα ηνλ Τνκέα ηεο Οηθνλνκίαο.  
Ζ δξάζε, κε έγθξηζε από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ, 
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 5 Μαΐνπ 2022, ώξεο 9.00-14.00, ζην πιαίζην ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηήο: 
 

4εο Πξνζνκνίωζεο Σπλέληεπμεο Τύπνπ:  
«Τερληθέο Δεκνζίωλ Σρέζεωλ θαη καζεηηθή πξνζνκνίωζε ηεο ηερληθήο ηεο 

ζπλέληεπμεο Τύπνπ». 
 

Ζ εθδήιωζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηελ 
παξαθνινύζεζαλ εθπαηδεπηηθνί θαζώο θαη όιε ε Α΄ Τάμε ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Αγίαο 
Παξαζθεπήο θαη κεηαδόζεθε από ηνπο δηνξγαλωηέο απ΄επζείαο δηαδηθηπαθά. 
 

σνηονιζμό κι επιμέλεια όλης ηης δράζης είτε η εκπαιδεσηικός ΜΠΟΤΡΔΗ  ΜΑΡΙΝΑ. 


