
1

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: «Η μόδα και τα σύμβολά της». Στόχοι του εν λόγω 

προγράμματος είναι οι μαθητές/-ήτριες να γνωρίσουν τη διαδικασία της νηματοποίησης και της 

ύφανσης και να ενημερωθούν για τη μόδα και να εξοικειωθούν με την έννοια του συμβολισμού που 

φέρουν τα ενδύματα. Το εν λόγω πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπαιδευτικό υλικό μέσα από το 

οποίο οι μαθητές/-ήτριες και οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν σχετικά με το αντικείμενο στο 

πλαίσιο προετοιμασίας για το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν και περιλαμβάνει: Τα βιβλία - 

εκδόσεις του Π.Ι.Ο.Π.:  «Οδηγός του Μουσείου Μετάξης», Τράντα, Α. και «Η σουφλιώτικη 

φορεσιά», Μαχά-Μπιζούμη, Ν. «Ελάτε να υφάνουμε. Συνοδευτικό φυλλάδιο για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του Μουσείου Μετάξης», Τράντα, Α., «Απ’ το κουκούλι στο μετάξι. Σηροτροφία-
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Υφαντουργία», Τράντα, Α., Αθήνα: Π.Ι.Ο.Π., 2008, διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Π.Ι.Ο.Π.. Τα 

βιβλία αποστέλλονται δωρεάν και κατόπιν αίτησης της σχολικής μονάδας. Μέσα από παρουσίαση 

οπτικού υλικού σε ppt, συζήτηση και παρατήρηση επιλεγμένων αντικειμένων των συλλογών του 

Π.Ι.Ο.Π., αποκαλύπτονται στους/στις μαθητές/-ήτριες μυστικά αιώνων για τη χρήση αλλά και την 

ποιότητα των ενδυμάτων. Οι μαθητές/-ήτριες ανακαλύπτουν, μεταξύ άλλων, την εμφάνιση του 

μπικίνι και του τατουάζ στο βάθος του χρόνου, τις διαφορές μεταξύ αστικής και τοπικής φορεσιάς, 

την εμφάνιση του λευκού νυφικού για πρώτη φορά, το οποίο αντικατέστησε τις επίσημες τοπικές 

φορεσιές, καθιερώνοντάς το ως σύμβολο αγνότητας. Μέσα από την παρατήρηση και την επαφή με 

τα ρούχα άλλων εποχών, δύνανται να δημιουργήσουν ένα ένδυμα σε μικρογραφία εμπνευσμένο 

από όσα έχουν μάθει και παρατηρήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η διάρκειά του είναι 

δύο (2) διδακτικές ώρες και πραγματοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος, οποιαδήποτε 

χρονική περίοδο,  στον χώρο του Π.Ι.Ο.Π.. Υπεύθυνοι υλοποίησης του προγράμματος είναι 

συνεργάτες του Π.Ι.Ο.Π..

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Το σπίτι…μια ιστορία απ’ τα παλιά». Στόχος του 

προγράμματος είναι οι μαθητές/-ήτριες να εξοικειωθούν με τους διάφορους τύπους κατοικίας 

διαχρονικά, μέσω των οποίων έρχονται σε επαφή με διαφορετικές εποχές, υλικά, κοινωνικές και 

οικονομικές τάξεις των κατοίκων τους. Με αφορμή τους διαφορετικούς τύπους κατοικίας ανάλογα 

με την εποχή, τα διαφορετικά οικοδομικά υλικά, η υπεύθυνη υλοποίησης του εν λόγω 

προγράμματος συζητά με τους/τις μαθητές/-ήτριες για τους διαφόρους τύπους σπιτιών διαχρονικά, 

προβάλλοντας παράλληλα αντίστοιχο οπτικό υλικό όπως: καταλύματα των κυνηγών και 

τροφοσυλλεκτών της Παλαιολιθικής εποχής, νεολιθικές καλύβες, μινωϊκές οικίες, μυκηναϊκά 

ανάκτορα, οικίες της κλασικής Αθήνας, ρωμαϊκές βίλες, βυζαντινές καστροπολιτείες αλλά και κτήρια 

που έχουν δημιουργηθεί βάσει των αρχών του Bauhaus και της σύγχρονης Αρχιτεκτονικής. Το 

πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ένα εργαστήρι μακέτας όπου οι μαθητές/-ήτριες συνεργάζονται, 

προκειμένου να κατασκευάσουν ένα ομοίωμα οικίας της εποχής που επιλέγουν βάσει όσων 

έμαθαν. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο (2) διδακτικές ώρες και υλοποιείται στον χώρο του 

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

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ασημένια στολίδια». Μέσα από την παρουσίαση 

οπτικού υλικού των συλλογών του Μουσείου Αργυροτεχνίας και συζήτηση με τους συμμετέχοντες/-

ουσες, οι μαθητές/-ήτριες θα ανακαλύψουν τα μυστικά για τη δημιουργία, τη χρήση και τον 

συμβολισμό των κοσμημάτων. Επιπλέον, οι μαθητές/-ήτριες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους 

εκθεσιακούς χώρους, την ιστορία και την τεχνολογία της αργυροτεχνίας στην Ήπειρο. Μέσα από 

ποικίλα εποπτικά μέσα (κείμενα, εποπτικό υλικό, ταινίες τεκμηρίωσης, πολυμεσικές εφαρμογές) οι 

μαθητές/-ήτριες ανακαλύπτουν τις  παραδοσιακές τεχνικές μορφοποίησης και διακόσμησης 

αργυρών αντικειμένων, τη συλλογή έργων ηπειρώτικης αργυροχρυσοχοΐας από τον 18ο έως τον 20ό 
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αιώνα. Στο τέλος του προγράμματος ακολουθεί «εικαστικό εργαστήρι» σχεδίου των κοσμημάτων 

που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο πρώτο μέρος του προγράμματος. Το πρόγραμμα 

υλοποιείται εντός σχολικού ωραρίου στους χώρους του Μουσείου Αργυροτεχνίας στο κάστρο των 

Ιωαννίνων, από υπεύθυνους του μουσείου και συνεργάτες του Π.Ι.Ο.Π., οποιαδήποτε χρονική 

περίοδο. Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται σε δύο (2) διδακτικές ώρες. 

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Μνημεία και Μνήμες. Ανιχνεύοντας το μάρμαρο», 

το οποίο αφορά σε μια δράση που προσεγγίζει με έναν πρωτότυπο, διαδραστικό και εκπαιδευτικό 

τρόπο το μάρμαρο ως υλικό και ως στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τους χώρους, 

όπου το συναντάμε, τους ανθρώπους, που το αξιοποιούν, τα επαγγέλματα που προκύπτουν από τη 

χρήση του, καθώς και τη σχέση του με τη μνήμη και τα μνημεία μέσα από λογοτεχνικά και άλλα 

κείμενα. Παιχνίδια γρίφων και συνδυασμοί κειμένων και αντικειμένων φέρνουν τους/τις 

μαθητές/τριες σε επαφή με το μάρμαρο και τη μνήμη και γίνονται αφορμή για αναδημιουργία. Το 

προτεινόμενο πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας και 

δύναται να πραγματοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου σε δύο (2) διδακτικές ώρες από 

εξειδικευμένο επαγγελματία σε χώρους μουσείων, συνεργάτη του Π.Ι.Ο.Π., οποιαδήποτε χρονική 

περίοδο της σχολικής χρονιάς. 

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.
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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..

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΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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