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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: «1821: Η ιστορία σαν παραμύθι» υλοποιείται για 

πρώτη φορά το σχολικό έτος 2022-23 και απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες όλων των τάξεων του 

Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου γενικής εκπαίδευσης από σχολεία όλης της Ελλάδας. Το 

πρόγραμμα υλοποιείται διαδικτυακά και είναι μια πρωτότυπη αφήγηση της Ιστορίας σε πρώτο 

πρόσωπο. Χρησιμοποιείται εικονογράφηση και βίντεο, σε συνδυασμό με δραστηριότητες που 

χρησιμοποιούν επιλεγμένα αντικείμενα από τις τρεις εκθέσεις και προσφέρουν την ευκαιρία να 

προσεγγίσουν οι μαθητές/-ήτριες με δημιουργικό τρόπο ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα της 

Ελληνικής Επανάστασης. Η εφαρμογή απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, καθώς και σε οικογένειες. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο (2) ώρες και 
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υλοποιείται είτε στο σχολείο είτε στον χώρο του Π.Ι.Ο.Π., εντός σχολικού ωραρίου, οποιαδήποτε 

χρονική περίοδο. Την ευθύνη της υλοποίησής του προγράμματος έχει συνεργάτης του Π.Ι.Ο.Π..

•  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: το Κλέφτικο 

Τραγούδι» απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες των τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και των Α’-Γ’ 

τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου γενικής εκπαίδευσης από σχολεία όλης της Ελλάδας και αφορά σε 

μία δράση που προσεγγίζει με έναν διαφορετικό τρόπο το κλέφτικο και ιστορικό δημοτικό τραγούδι. 

Μέσα από χαρακτηριστικά έργα τέχνης Ελλήνων και ξένων εικαστικών, αλλά και σχετικών κειμένων 

που αφορούν στην Επανάσταση του 1821 οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με το κλέφτικο και 

ιστορικό δημοτικό τραγούδι και με την τέχνη που ανέδειξε σημαντικά έργα Ελλήνων και ξένων 

δημιουργών, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από την Επανάσταση του 1821. Παράλληλα, συμμετέχουν σ’ 

έναν διάλογο εποχών, λόγων και εικόνων μέσα από τη δυναμική του κλέφτικου και ιστορικού 

δημοτικού τραγουδιού και της τέχνης. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από επιμορφωτικό υλικό (βίντεο 

βλ. https://www.youtube.com/watch?v=dnGNrBLQd78) το οποίο ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο της τάξης του, να κρατήσει ή να αφαιρέσει 

στοιχεία και να γίνει αφορμή για να αναφερθεί σε παράλληλα θέματα. Το προτεινόμενο πρόγραμμα 

μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου και να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του 

μαθήματος της ιστορίας από τον εκπαιδευτικό στην τάξη ή άλλον συνεργάτη του Π.Ι.Ο.Π. 

διαδικτυακά, οποιαδήποτε χρονική περίοδο. 

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα 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, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμ. Α΄
• Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
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