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ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς για την Πρωτοβάθμια &      
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,»
     
 Σχετ.: 1. Το με αριθ. 55108/Δ1/16-05-2022 εισερχόμενου εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ
                 2.  Η με αριθμ. 52/29-09-2022 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ 

Σε απάντηση του με αριθ. 55108/Δ1/16-05-2022 εισερχόμενου εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.  σας  ενημερώνουμε ότι, με 
βάση το απόσπασμα της υπ΄ αριθμ. 52/29-09-2022 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ, εγκρίνεται το αίτημά σας   σχετικά με 
την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Α΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
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 Πρωτοβάθμιας και 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 και του συνεδρίου 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, ύστερα από την έγκριση του ΙΕΠ.
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.

                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ               

                                                                               ______________________________

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & 
Δ.Ε

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

Βαθμός ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός προτεραιότητας: 

Μαρούσι,    18 -  10 -2022
Α.Π.: Φ5/128152 /ΓΔ4

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
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Ιστοσελίδα : https://www.minedu.gov.gr  
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Πληροφορίες : Σοφία Λαπατά
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9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων τον πλήρη 
φάκελο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του μαθητικού συνεδρίου.
10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική τους διάθεση με την αναφορά 
της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Β΄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ελάτε να υφάνουμε» απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου γενικής εκπαίδευσης) από σχολεία όλης της Ελλάδας. Σκοπός του 
προγράμματος είναι η γνωριμία με την υφαντική ως τέχνη αλλά και ως αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του 
Σουφλίου. Η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών για την υφαντική γίνεται μέσω παρουσίασης εικόνων 
σχετικών με την ύφανση κι εργαστηρίου υφαντικής. Οι μαθητές/τριες εξετάζουν στο μικροσκόπιο ίνες των βασικών 
τύπων υφάσματος (μαλλί, βαμβάκι, μετάξι, λινό και συνθετικό). Κατόπιν, καλούνται να αναγνωρίσουν τα υφάσματα 
μέσω της αφής και της όσφρησης και βάσει της δομής τους, όπως τη μελέτησαν στο μικροσκόπιο. Στη συνέχεια, 
δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στο γνέσιμο μεταξωτού κουκουλάρικου νήματος με αδράχτι. Τέλος, τα παιδιά 
δημιουργούν με νήματα το δικό τους μικρό υφαντό, σε τελάρα υφαντικής, προκειμένου να αντιληφθούν 
απλοποιημένη τη βασική διαδικασία της ύφανσης στον αργαλειό. Επιπλέον, γίνεται συζήτηση μπροστά από την 
προθήκη της σουφλιώτικης φορεσιάς και αφή υφασμάτων διαφορετικών τύπων (μαλλί, βαμβάκι, μετάξι, λινό και 
συνθετικό), ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν τις διαφορές μεταξύ των υφασμάτων. Για την προσχολική ηλικία 
προβλέπεται συναρμολόγηση παζλ με σκίτσο κοπέλας που φορά την τοπική σουφλιώτικη φορεσιά και δημιουργικό 
εργαστήρι, όπου οι μαθητές/τριες δημιουργούν φορεσιά δικής τους έμπνευσης με μικτή τεχνική (ζωγραφική και 
κολάζ). Επίσης, δοκιμάζουν την ικανότητά τους να κατασκευάσουν υφαντό σε τελάρο υφαντικής που παραπέμπει σε 
απλουστευμένη μορφή αργαλειού. Εφόσον είναι σηροτροφική περίοδος (Μάιος–Σεπτέμβριος), οι μαθητές/τριες 
έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μεταξοσκώληκες σε όλες τις ηλικίες. Το πρόγραμμα υλοποιείται εντός 
ωρολογίου προγράμματος στους χώρους του Μουσείου Μετάξης που βρίσκεται στο Σουφλί από συνεργάτες του 
μουσείου (επισυνάπτονται βιογραφικά),οποιαδήποτε χρονική περίοδο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες. Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται σε δύο (2) διδακτικές ώρες. Το 
πρόγραμμα προβλέπει εσωτερική αξιολόγηση, αξιολόγηση μέσω ερωτήσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες 
και τους/τις διδάσκοντες/ουσες και προαιρετική συμπλήρωση γραπτών εντυπώσεων.
2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Παραδοσιακή αναπήνιση» απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου γενικής εκπαίδευσης) από όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Το πρόγραμμα 
αποτελεί μια αναπαράσταση της οικιακής διαδικασίας αναπήνισης. Αρχικά πραγματοποιείται εισαγωγή στην 
υφαντική, ως έννοια συνυφασμένη με την ιστορία της πόλης του Σουφλίου. Ακολουθεί εργαστήριο, κατά τη διάρκεια 
του οποίου οι μαθητές/τριες γνωρίζουν τη διαδικασία κατά την οποία ξετυλίγεται η κλωστή από το κουκούλι και 
τυλίγεται σε ανέμες. Το πρόγραμμα υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος, σε ώρες στους χώρους του 
Μουσείου Μετάξης που βρίσκεται στο Σουφλί, από συνεργάτες του Π.Ι.Ο.Π. (επισυνάπτονται βιογραφικά). Το 
πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2022 και Μάρτιο έως Ιούνιο 
2023,οποιαδήποτε χρονική περίοδο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και η διάρκεια 
υλοποίησής του ορίζεται σε δύο (2) διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα προβλέπει εσωτερική αξιολόγηση, αξιολόγηση 
μέσω ερωτήσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και αποστολή επιστολής (email) στους/στις 
διδάσκοντες/ουσες.
3.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Μια μέρα σε ένα ελληνιστικό ελαιοτριβείο» απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου) από 
σχολεία όλης της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων στον χώρο της υπαίθριας έκθεσης του Μουσείου Ελιάς 
και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη, με αναπαράσταση της λειτουργίας του ελληνιστικού ελαιοτριβείου. Οι 
μαθητές/τριες κουβαλούν και αδειάζουν σακιά με ελιές, περιστρέφουν τον μύλο, φορτώνουν τις «τσαντίλες» στο 
πιεστήριο. Παίζουν, αυτοσχεδιάζουν, διασκεδάζουν, μαθαίνουν και στο τέλος παίρνουν ως ενθύμιο για την τάξη τους 
ένα μπουκάλι από το λάδι που παράχθηκε «με τον αρχαίο τρόπο». Η διεξαγωγή του προγράμματος ακολουθεί 
χρονικά τον κύκλο της ελιάς και για τον λόγο αυτό ξεκινά στις αρχές Νοεμβρίου, όταν δηλαδή βγαίνει η νέα σοδειά, 
και λήγει το Φεβρουάριο, όταν ολοκληρώνεται και στην πραγματικότητα η ελαιοσυλλογή και η διαδικασία της 
παραγωγής λαδιού. Στόχος του προγράμματος είναι να βιώσουν τα παιδιά το παρελθόν μέσα από μια ευχάριστη και 
δημιουργική δραστηριότητα, ώστε η γνώση να τους προσφερθεί μέσα από μια παιγνιώδη διαδικασία. Το πρόγραμμα 
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υλοποιείται στους χώρους του Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, εντός σχολικού ωραρίου από τον υπεύθυνο 
του Μουσείου κ. Ιωάννη Μπαγιώκο (το βιογραφικό του επισυνάπτεται). Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος 
ορίζεται σε δύο (2) διδακτικές ώρες, οποιαδήποτε χρονική περίοδο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες. Το πρόγραμμα προβλέπει εσωτερική αξιολόγηση, αξιολόγηση μέσω ερωτήσεων προς τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες και αποστολή επιστολής (email) στους/στις διδάσκοντες/ουσες.
4. . Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Του Κοινού η Μηχανή: από την ελιά στο λάδι», το οποίο απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου), 
από σχολεία όλης της Ελλάδας και ειδικά από το νησί της Λέσβου. Μέσα από διάφορα παιχνίδια ρόλων και 
εξερεύνησης, προσεγγίζονται διαφορετικές πτυχές της τοπικής ιστορίας, της οικονομίας και της κοινωνικής 
ανάπτυξης της Λέσβου, και γίνεται κατανοητή η έννοια της βιομηχανικής κληρονομιάς και η ανάγκη προστασίας της. 
Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε θέματα προστασίας της βιομηχανικής 
κληρονομιάς, και να αναπτύξει την προσωπικότητά τους και την πολιτισμική τους συνείδηση. Επιπλέον, προσδίδει 
κίνητρα για να καλλιεργήσουν οι μαθητές/τριες την κοινωνική τους συμπεριφορά, τη συνεργατικότητά τους, την 
επικοινωνιακή τους ικανότητα και την κοινωνική τους δράση. Το πρόγραμμα υλοποιείται εντός σχολικού ωραρίου 
στους χώρους του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου από τους υπεύθυνους του Μουσείου, συνεργάτες 
του Π.Ι.Ο.Π. (επισυνάπτονται τα βιογραφικά τους), οποιαδήποτε χρονική περίοδο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για 
τους συμμετέχοντες/ουσες. Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται σε δύο (2) διδακτικές ώρες. Το 
πρόγραμμα προβλέπει εσωτερική αξιολόγηση, αξιολόγηση μέσω ερωτήσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και 
αποστολή επιστολής (email) στους/στις διδάσκοντες-ουσες.
5. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Χτίζοντας με τούβλα και κεραμίδια» απευθύνεται σε μαθητές και 
μαθήτριες σχολείων Πρωτοβάθμιας (Γ’ – Στ’ τάξεων Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄- Γ΄ Γυμνασίου) 
γενικής εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας και ειδικά του νομού Μαγνησίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία 
των μαθητών/-τριών με τη βιομηχανική ιστορία της πόλης του Βόλου, μέσα από ένα πρωτότυπο εργαστήρι 
κατασκευής προϊόντων πλινθοκεραμοποιίας. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν πηλό στον μύλο, να 
δουλέψουν με μικρογραφίες των μηχανημάτων παραγωγής (πρέσες τούβλων και πρέσες κεραμιδιών) και να χτίσουν 
το δικό τους σπίτι με τουβλάκια - μινιατούρες. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, επιτυγχάνεται η οικειοποίηση του 
βιομηχανικού χώρου, η ενίσχυση των απτικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικής 
εργασίας. Επιπλέον, ενισχύεται η ενδυνάμωση της κοινωνικοποίησης μέσα από τη δημιουργική ενασχόληση και τη 
ψυχαγωγία. Το πρόγραμμα υλοποιείται στους χώρους του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπατά Βόλου 
από την από τις υπεύθυνες του μουσείου και συνεργάτιδες του Π.Ι.Ο.Π. (επισυνάπτονται τα βιογραφικά τους), 
οποιαδήποτε χρονική περίοδο και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Η διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται σε δυο (2) διδακτικές ώρες. Η αξιολόγηση του παραπάνω προγράμματος 
γίνεται μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώνουν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και με 
εσωτερική αξιολόγηση μεταξύ των υπευθύνων του προγράμματος. 
6. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον τίτλο: «Το τραγούδι της φύσης» απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 
Πρωτοβάθμιας (Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου) από 
σχολεία όλης της Ελλάδας και ειδικότερα του Νομού Κορίνθου. Οι μαθητές/τριες μέσα από το παιχνίδι της γνωριμίας, 
συνδέουν ήχους-τραγούδια της φύσης με γνωστά συμφωνικά έργα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, Βιβάλντι, 
Μπετόβεν, Ροσσίνι, Στράους, Στραβίνσκι κ.ά. Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα, σε 
συνδυασμό με τις εικόνες της φύσης και τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις για τη μουσική. Μέσω της παρουσίασης ΡΡΤ 
με τον τίτλο: «Το τραγούδι της φύσης» (βρίσκεται στη διάθεση του Ι.Ε.Π.), οι μαθητές/τριες θα ταξιδέψουν στη 
μαγεία της Μουσικής. Γη, νερό, αέρας και φωτιά, τα στοιχεία της φύσης και η θεωρία του Αριστοτέλη θα βοηθήσουν 
στην κατανόηση του κώδικα επικοινωνίας της μουσικής της φύσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται εντός σχολικού 
ωραρίου στους χώρους του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, από την κα Αγλαΐα Κιουρκτσόγλου, τοπική 
διαχειρίστρια του. Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται σε μια (1) διδακτική ώρα, οποιαδήποτε 
χρονική περίοδο και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Το πρόγραμμα προβλέπει 
εσωτερική αξιολόγηση, αξιολόγηση μέσω ερωτήσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και αποστολή επιστολής 
(email) στους/στις διδάσκοντες/ουσες.
7. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον τίτλο: «Ελληνικό τοπίο πολιτιστικό τοπίο» απευθύνεται σε μαθητές και 
μαθήτριες Πρωτοβάθμιας (Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου και 
Λυκείου) από σχολεία όλης της Ελλάδας. Με τη χρήση οπτικού υλικού και έργων Ελλήνων καλλιτεχνών που 
αποτύπωσαν με εξαιρετικό αλλά και συνάμα συναισθηματικό τρόπο το ελληνικό τοπίο, οι συμμετέχοντες/ουσες 
μαθαίνουν για την προοπτική, το χρώμα και για κάποιες τάσεις της τέχνης, όπως ο ιμπρεσιονισμός, ο εξπρεσιονισμός 
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και ο σουρεαλισμός. Τέλος, σχεδιάζουν σε χαρτί ένα έργο εμπνευσμένο από τα έργα των καλλιτεχνών που είδαν. Το 
πρόγραμμα υλοποιείται εντός σχολικού ωραρίου σε άλλον χώρο, εντός του κεντρικού κτηρίου ΠΙΟΠ από συνεργάτιδα 
του ιδρύματος (επισυνάπτεται το βιογραφικό), οποιαδήποτε χρονική περίοδο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για 
τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται σε δύο (2) διδακτικές ώρες. Το 
πρόγραμμα προβλέπει εσωτερική αξιολόγηση, αξιολόγηση μέσω ερωτήσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και 
αποστολή επιστολής (email) στους/στις διδάσκοντες/ουσες.
8. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον τίτλο: «Ζωγραφίζοντας την πόλη» απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 
Πρωτοβάθμιας (Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου) από 
σχολεία όλης της Ελλάδας. Με αφετηρία το εικαστικό κίνημα του κυβισμού, οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν την πόλη 
τους με άξονες της συγκεκριμένης τεχνοτροπίας. Η συγκεκριμένη ζωγραφική τεχνοτροπία, που χρησιμοποιεί 
γεωμετρικές φόρμες για να καταγράφει τους «κοφτούς» ρυθμούς ενός σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος, για 
παράδειγμα το ευρύ πανόραμα των κτηρίων, τις σκαλωσιές, και γέφυρες και τις στενές οδούς, αποτελεί μια ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα εικαστική εμπειρία. Το πρόγραμμα υλοποιείται εντός σχολικού ωραρίου σε άλλον χώρο, εντός του 
κεντρικού κτηρίου Π.Ι.Ο.Π. και στη Θεσσαλονίκη από συνεργάτες του ιδρύματος (επισυνάπτονται τα βιογραφικά), 
οποιαδήποτε χρονική περίοδο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Το πρόγραμμα 
προβλέπει εσωτερική αξιολόγηση, αξιολόγηση μέσω ερωτήσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και αποστολή 
επιστολής (email) στους/στις διδάσκοντες/ουσες. 
9. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Μια μέρα στο Αρχείο: Μικροί Αρχειονόμοι» απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες των Δ’-Στ’ τάξεων Δημοτικού και των Α’-Γ’ τάξεων Γυμνασίου γενικής εκπαίδευσης από σχολεία όλης 
της Ελλάδας. Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τις ιστορικές πηγές, τη μνήμη, την 
ιστορία και τον ρόλο των αρχειακών φορέων, και να γνωρίσουν την έννοια και τη σημασία του αρχείου, της 
αρχειονομίας, της συντήρησης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσω διαδραστικών ασκήσεων και παιχνιδιών, οι 
μαθητές/-ήτριες έρχονται σε επαφή με τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την οργάνωση και συντήρηση του 
αρχείου όπως: το δελτίο καταγραφής αρχειονομικών εργασιών, φάκελοι για την αρχειοθέτηση του υλικού, εργαλεία 
π.χ. συνδετήρες, μολύβι, γόμα, υλικά για τη συντήρηση εγγράφων, τα οποία είναι ακίνδυνα για τους/τις 
μαθητές/τριες. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο (2) ώρες και υλοποιείται στον χώρο του Π.Ι.Ο.Π.. Την ευθύνη 
της υλοποίησης έχουν εργαζόμενοι στο Ιστορικό Αρχείο με διάφορες ειδικότητες: ιστορικοί, αρχειονόμοι, 
συντηρητές, οι οποίοι έχουν εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων (επισυνάπτονται τα βιογραφικά). Το 
πρόγραμμα υλοποιείται εντός σχολικού ωραρίου, οποιαδήποτε χρονική περίοδο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για 
τους/τις συμμετέχοντες//ουσες. Η αξιολόγηση του παραπάνω προγράμματος γίνεται, μέσω δελτίου αξιολόγησης που 
έχει τίτλο «Ο λόγος σου έχει αξία» και παρέχεται στους/στις συνοδούς εκπαιδευτικούς μετά το πέρας του 
εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τα περιεχόμενα των εν λόγω προγραμμάτων προσεγγίζουν με βιωματικό, διαδραστικό ευχάριστο και παιγνιώδη, σε 
αρκετές περιπτώσεις, τρόπο τα θέματα στα οποία αναφέρονται, ενισχύοντας την ομαδοσυνεργατική, διερευνητική 
και ανακαλυπτική μάθηση.
Τα περισσότερα προγράμματα υλοποιούνται με τη συνεργασία εξειδικευμένων επαγγελματιών, συνεργατών του 
Π.Ι.Ο.Π. στους χώρους του ιδρύματος ή στα κατά τόπους μουσεία, ενώ παράλληλα δύναται να υλοποιηθούν κατά την 
κρίση του/της εκπαιδευτικού στο πλαίσιο συναφών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ή και στα Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το Γυμνάσιο και στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους 
γνωστικών αντικειμένων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενότητες που προσφέρονται για 
ανάλογες προεκτάσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕ, ΔΕ & ΕΑΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Υφυπουργού
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2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Διευθύνσεις Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε & Δ.Ε.. Τμήματα Α΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΙΟΠ
                ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ piop@piraeusbank.gr.

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου

1 ΙΕΠ info@iep.edu.gr

2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης της χώρας pde@sch.gr

3 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου της χώρας μέσω των οικείων ΠΔΕ

4 Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας dipe@sch.gr 

5 Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας dide@sch.gr 

6
 Σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (μέσω των οικείων 

Δ/νσεων)
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