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ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 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 με τίτλο: «To χαρτί αλλιώς» απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες 

των Ε΄-Στ΄ τάξεων του Δημοτικού και των Α΄-Γ΄ τάξεων Γυμνασίου από σχολικές μονάδες όλης της 

χώρας και ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές/-ήτριες να 

εξοικειωθούν με την έννοια του χαρτιού, την ιστορικότητά του, την υλικότητά του και τις αρχές 

συντήρησής του μέσω διαδραστικών ασκήσεων και παιχνιδιών. Οι μαθητές/-ήτριες θα φτιάξουν το 

δικό τους χειροποίητο χαρτί και θα βιβλιοδετήσουν με τον ιαπωνικό τρόπο δεσίματος τα δικά τους 

σημειωματάρια, τα οποία θα πάρουν μαζί τους ως αναμνηστικά. Το πρόγραμμα υλοποιείται στον 

χώρο του Ιστορικού Αρχείου του Π.Ι.Ο.Π., εντός σχολικού ωραρίου, οποιαδήποτε χρονική περίοδο. 

Την ευθύνη της υλοποίησης έχουν εργαζόμενοι στο Ιστορικό Αρχείο με διάφορες ειδικότητες: 

ιστορικοί, αρχειονόμοι, συντηρητές, οι οποίοι έχουν εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης 

δράσεων. 

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,           13-10-2022
Αρ. Πρωτ.     126035/ΓΔ4

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
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Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
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Τηλέφωνο: 210-3443422
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• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
• Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Π.Ε. & Δ.Ε.

(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων 
Εκπ/σης)

• Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
• Σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
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• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα/υλικό με τίτλο «Ιστορία από τις πηγές. Τοπική Ιστορία» 

απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες της Στ΄ τάξης Δημοτικού και των Α΄- Γ΄ τάξεων Γυμνασίου όλων των 

σχολικών μονάδων της χώρας. Στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών/-ητριών 

με τις ιστορικές πηγές, τη μνήμη, την ιστορία, η ενίσχυση της επίγνωσης της έννοιας και της 

λειτουργίας του χρόνου με ζητήματα ιστορικότητας και αυτογνωσίας των κοινοτήτων, η έμφαση 

στην τοπική ιστορία και στη διασύνδεση σχολείου-κοινωνίας, η τόνωση ιστορικής μνήμης και η 

εξοικείωση με τη φύση του χαρτιού. Το εν λόγω πρόγραμμα δύναται να υλοποιηθεί εντός του 

σχολείου αλλά και εκτός, στον χώρο του Ιστορικού Αρχείου του Π.Ι.Ο.Π.. Οι σχολικές μονάδες που 

δεν δύνανται να επισκεφθούν τον χώρο του Ιστορικού Αρχείου λόγω απόστασης έχουν τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το παραπάνω πρόγραμμα μέσω εκπαιδευτικού υλικού που 

αποστέλλεται από το Ιστορικό Αρχείο του Π.Ι.Ο.Π. στον/στην εκάστοτε εκπαιδευτικό που επιθυμεί 

να το υλοποιήσει. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από τη «Βαλίτσα του Αρχείου», η οποία 

περιλαμβάνει οδηγίες της δράσης, αρχειακό φάκελο με τεκμήρια σχετικά με τον κάθε τόπο, καθώς 

και εργαλεία για την προληπτική συντήρηση του υλικού και την αποθήκευσή του. Συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει: 1. φυλλάδιο Ιστορικού Αρχείου Π.Ι.Ο.Π., 2. φυλλάδιο εκδόσεων Π.Ι.Ο.Π., 3. δελτίο 

αξιολόγησης «Ο λόγος σου έχει αξία», 3. ταυτότητα «Το Αρχείο μας», 4. σελιδοδείκτη «Το Αρχείο 

μας», 5. φάκελο για φοριαμό, 6. οδηγίες της δράσης «Το Αρχείο μας» για τους/τις εκπαιδευτικούς 

και μαθητές/-ήτριες, 7. φάκελος τοπικής Ιστορίας -φωτογραφικό υλικό, 8. links με οδηγούς 

αρχειοθέτησης και links με αρχειακές – ιστορικές πηγές, 9. φυλλάδιο «Out of paper-Ιστορία 

Χαρτιού», 10. φυλλάδιο «Η φύση του χαρτιού-Ασκήσεις», 11. φυλλάδιο «Χειροποίητο χαρτί-

Χαρτοπολτός», 12. Εγχειρίδιο σωστού χειρισμού βιβλίων-εγγράφων-φωτογραφιών-φιλμ, 13. 

υγροθερμόμετρο, πινέλο καθαρισμού εγγράφων και βιβλίων, 14. πολυβυνιλική γόμμα, 15. 

chemicalsponge, μάσκα προστασίας, 16. ζευγάρι γάντια προστασίας, 17. πλαστικοί συνδετήρες. Το 

πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα από την οργάνωση ασκήσεων (δελτίο καταγραφής αρχειονομικών 

εργασιών) και παιχνιδιών (κρυπτόλεξο). Την ευθύνη της υλοποίησης έχουν εργαζόμενοι στο 

Ιστορικό Αρχείο με διάφορες ειδικότητες: ιστορικοί, αρχειονόμοι, συντηρητές, οι οποίοι έχουν 

εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων. Το πρόγραμμα υλοποιείται εντός σχολικού 

ωραρίου, οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν διάρκεια δύο (2) διδακτικές ώρες, 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.
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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 τους.

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 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, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμ. Α΄
• Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
• Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπ. Εκπ/σης, Ευρ. και Μειον. Σχολείων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

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

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

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