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ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Σχετ.:   1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 119928/30-09-2022 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 235/7.10/13-05-2022 έγγραφό σας που αφορά στην έγκριση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 52/29-09-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνoνται για το 

σχολικό έτος 2022-2023 τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 

Πειραιώς (ΠΙΟΠ):

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Πόλη και Περιβάλλον». Στόχοι του προγράμματος 

είναι οι μαθητές/-ήτριες να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν την κουλτούρα του αναγνώστη μέσω 

της γνωριμίας με πτυχές συγκεκριμένων πόλεων, διαφορετικών εποχών, μέσα από τη σκοπιά 

ηρώων διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικών και οικονομικών τάξεων, να αναπτύξουν την κριτική 

σκέψη και τη δημιουργικότητά τους μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με νεοέλληνες 

συγγραφείς, να μετατραπούν από παθητικοί δέκτες σε ενεργητικούς όσον αφορά στην πρόσληψη 

της λογοτεχνίας, να αγαπήσουν τη διαδικασία της συγγραφής, να διευρύνουν τη φαντασία τους, να 

απελευθερώσουν τη σκέψη τους και να ζήσουν στιγμές δημιουργικής ευχαρίστησης. Μέσα από 
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δημιουργικές δραστηριότητες βασισμένες σε αφηγηματικά και λογοτεχνικά κείμενα (πεζογραφία 

και ποίηση), οι μαθητές/-ήτριες εξοικειώνονται με τον λόγο και τις δυνατότητές του και παράγουν 

δικά τους λογοτεχνικά κείμενα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο (2) διδακτικές ώρες, εντός 

σχολικού ωραρίου και υλοποιείται οποιαδήποτε χρονική περίοδο στον χώρο του Π.Ι.Ο.Π. και στη 

Θεσσαλονίκη. Την ευθύνη της υλοποίησης έχουν συνεργάτες του Π.Ι.Ο.Π.. 

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Εφήβων Ιστορίες». Στόχοι του εν λόγω 

προγράμματος είναι οι μαθητές/-ήτριες να  προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο τη γλώσσα και τον 

γραπτό λόγο συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους 

ώστε ως δημιουργοί να μην «περιγράφουν» απλώς το περιβάλλον τους, αλλά να παρεμβαίνουν 

δυναμικά και να το αναδημιουργούν, μέσα από την εξοικείωσή τους με συγγραφικές πρακτικές. 

Χρησιμοποιώντας ως αφόρμηση την ανάγνωση μιας γνωστής ρήσης του Τζιάννι Ροντάρι σχετικά με 

τις λέξεις και τους συνειρμούς, επισημαίνονται τα «δομικά συστατικά» των ιστοριών όπως τα όρισε 

ο ίδιος. Οι μαθητές/-ήτριες χωρίζονται σε ομάδες, συζητούν σχετικά με ιστορίες που έχουν ακούσει 

ή διαβάσει και εκφράζουν τις εντυπώσεις τους. Κατόπιν, κάθε ομάδα δημιουργεί τη δική της 

ιστορία, γράφει και εικονογραφεί προαιρετικά την ιστορία και την αφηγείται στις άλλες. Το 

πρόγραμμα υλοποιείται εντός σχολικού ωραρίου, οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η διάρκεια του 

προγράμματος είναι δύο (2) διδακτικές ώρες και η υλοποίησή του πραγματοποιείται στον χώρο του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς από συνεργάτες του Ιδρύματος.

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Με αφορμή τα πουλιά». Στόχοι του προγράμματος 

είναι οι μαθητές/-ήτριες να έρθουν με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο σε επαφή με την αρχαία 

κωμωδία, μέσω του έργου του Αριστοφάνη «Όρνιθες», αλλά και με εμβληματικές θεατρικές 

παραστάσεις του 20ου αιώνα, να προάγουν την καλλιέργεια της γλωσσικής τους έκφρασης, τη 

δημιουργικότητα, τη φαντασία και την ικανότητα συνεργασίας, να αποκτήσουν θεατρική, ιστορική, 

εικαστική, μουσική παιδεία. Αφετηρία του προγράμματος αποτελεί η προβολή οπτικοακουστικού 

υλικού από διάφορες παραστάσεις του έργου του Αριστοφάνη «Όρνιθες» με έμφαση στην ιστορική 

παράσταση του Θεάτρου Τέχνης, η οποία δίνει αφορμή για συζήτηση με τους/τις μαθητές/-ήτριες 

όσον αφορά στην αρχαία κωμωδία, τα στοιχεία που την αποτελούν, με αναφορά σε σκηνοθέτες 

αλλά και διαφορετικές προσεγγίσεις του έργου κατά τον 20ο αιώνα. Το εν λόγω πρόγραμμα 

ολοκληρώνεται με δραστηριότητες ζωγραφικής ή/και κατασκευής σκηνογραφικών στοιχείων, 

δηλαδή της αρχαίας όψεως, από μέρη της κωμωδίας που μαθητές/-ήτριες επιλέγουν. Η διάρκεια 

του προγράμματος είναι δύο (2) διδακτικές ώρες και πραγματοποιείται εντός ωρολογίου 

προγράμματος, οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Την ευθύνη της υλοποίησης έχουν συνεργάτες του 

Π.Ι.Ο.Π.. Το πρόγραμμα υλοποιείται στον χώρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς.
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Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των 

τάξεων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου από σχολικές μονάδες όλης της χώρας, 

υλοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες/-ουσες και εγκρίνονται με τις 

εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική και 

να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος 

και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική και 

γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/-στριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.

4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφιση και η 

μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

5. Η υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων να γίνεται παρουσία του/της 

εκπαιδευτικού και να μην ξεπερνά τον προβλεπόμενο χρόνο εφαρμογής εκάστου προγράμματος 

σύμφωνα με την περιγραφή του. 

6. Να μην προκύπτει από τις παραπάνω δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. Η παροχή και χρήση του οποιουδήποτε εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να 

είναι ελεύθερο προς χρήση από τους/τις εκπαιδευτικούς.

8. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών εκτός του σχολικού χώρου να πραγματοποιείται 

υπό την ευθύνη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις 

και τις εκπαιδευτικές εκδρομές.

9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα 

πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική τους διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης 

του Υ.ΠΑΙ.Θ..
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται 

τον ιστότοπο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς: www.piop.gr.

Εσωτ. Διανομή
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., τμ. Α΄
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ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

http://www.piop.gr/
http://www.piop.gr/

		2022-10-11T14:58:53+0300




