
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 (Π.Ι.Ο.Π.):

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιστορικού Αρχείου Π.Ι.Ο.Π. με τίτλο: «Ιστορία από τις 

πηγές-Ιστορικό Ντοκιμαντέρ». Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών/-τριών 

με τις ιστορικές πηγές, τη μνήμη, την ιστορία και το αρχειακό απόθεμα του Ι.Α. Π.Ι.Ο.Π., μέσα από 

την προσπάθεια δημιουργίας ενός σεναρίου ιστορικού ντοκιμαντέρ. Το πρόγραμμα υλοποιείται 

στους χώρους του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Ι.Α. Π.Ι.Ο.Π.). 

Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι στο αρχείο με ιδιότητες όπως 

ιστορικός, αρχειονόμος, αρχιτέκτονας. Το πρόγραμμα υλοποιείται εντός σχολικού ωραρίου, 

οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται σε δύο (2) 

διδακτικές ώρες.
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• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ιστορία από τις πηγές. Το εργαστήρι του 

ιστορικού». Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο εργαστηρίου, όπου οι μαθητές/-ήτριες 

θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη μέθοδο της ιστορικής έρευνας μέσω της κριτικής 

προσέγγισης διαφορετικών τύπων ιστορικών πηγών (πρωτογενών και δευτερογενών) και στηρίζεται 

σε επιλεγμένη βιβλιογραφία και αρχειακές πηγές. Οι πηγές του ιστορικού μπορεί να είναι έγγραφα, 

κείμενα, επιγραφές, εικόνες, τοπωνύμια, χάρτες, εφημερίδες, μνημεία, νομίσματα, προφορικές 

μαρτυρίες, μαγνητοφωνημένα ντοκουμέντα, αλλά και κάθε είδους γραπτό ή μη γραπτό τεκμήριο 

που μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για την οργάνωση και τη λειτουργία μιας κοινωνίας, για τις 

συνθήκες, τις ιδέες και τις νοοτροπίες των ανθρώπων, την οικονομία, την πολιτική εξέλιξη κ.ά. Οι 

μαθητές/τριες μέσω της επαφής τους με το πρωτογενές αρχειακό υλικό και μέσω ερωτήσεων 

εξετάζουν τα διάφορα είδη ιστορικών πηγών και τη μελέτη των ιστορικών τεκμηρίων αναπτύσσουν 

την κριτική και ιστορική τους σκέψη και ευαισθητοποιούνται σε ζητήματα δικαιωμάτων του 

παιδιού. Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί σε δύο (2) διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα 

υλοποιείται στους χώρους του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Ι.Α. 

Π.Ι.Ο.Π.)., οποιαδήποτε χρονική περίοδο της σχολικής χρονιάς.

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Οι γραφές του ’21». Στο εν λόγω πρόγραμμα οι 

μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα υλικά και τα εργαλεία γραφής των 

Ελλήνων κατά την προεπαναστατική και την επαναστατική περίοδο. Δίνονται πληροφορίες για τον 

τρόπο και τα μέσα γραφής σημαντικών πολιτικών και άλλων προσώπων του 1821, όπως ο 

Μακρυγιάννης και ο Ιωάννης Καποδίστριας, για τρόπους παρασκευής μελανιού και για ποιο λόγο 

ήταν απαραίτητο το βουλοκέρι, στοιχεία για τα γραπτά τεκμήρια της Ελληνικής Επανάστασης και 

της πρώτης διοίκησης του ελληνικού κράτους. Τέλος, μέσω του προγράμματος παρέχονται στοιχεία 

στους μαθητές/τριες για το πώς γράφτηκαν όσα σήμερα αποτελούν τα γραπτά τεκμήρια της 

Ελληνικής Επανάστασης και της πρώτης διοίκησης του ελληνικού κράτους. Το πρόγραμμα βασίζεται 

σε αρχειακό υλικό που παραχωρήθηκε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους: Αρχείο Ταμείου 

Ανταλλαξίμων, Μικρές Συλλογές, Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, Αρχείο Αγώνος (Διοίκηση, 

Εκτελεστικό Σώμα), Συλλογή Γεωργίου Λαδά, Αρχείο Γενικού Λογιστηρίου το ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, Αρχείο 

Θεόδωρου και Γενναίου Κολοκοτρώνη.

Το περιεχόμενο και οι δράσεις του προγράμματος αναφέρονται στη χρονική περίοδο της 

νεότερης ελληνικής ιστορίας, γι’ αυτό και συνδέονται και ενισχύουν γνωστικά τα αντίστοιχα 

μαθήματα της ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου. Το πρόγραμμα στηρίζεται στη διαθεματική 

προσέγγιση των ζητημάτων και ακολουθεί το μοντέλο της βιωματικής / ανακαλυπτικής μάθησης. Το 

πρόγραμμα υλοποιείται εντός σχολικού ωραρίου, οποιαδήποτε χρονική περίοδο και μπορεί να 

υλοποιηθεί σε μία (1) διδακτική ώρα από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης.
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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 μαθητές/-ήτριες 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΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

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

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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