
1

ΘΕΜΑ: Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας: Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα

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 και λαμβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 52/29-09-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε 

ότι εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2022-2023, η ετήσια εκπαιδευτική δράση του Ιστορικού Αρχείου 

του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) με τίτλο: «Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας: Η 

Ελλάδα στον 20ο αιώνα».

Το θέμα του Συνεδρίου είναι «Η Ελλάδα στον 20ό αιώνα» και αφορά τη γνωστή και άγνωστη 

περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, με επικέντρωση σε ζητήματα ανάπτυξης, οικονομικής και 

κοινωνικής ιστορίας. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τις ιστορικές 

πηγές, τη μνήμη, την ιστορία και το αρχειακό απόθεμα του Ιστορικού Αρχείου του Π.Ι.Ο.Π.. Οι 

μαθητές/-ήτριες εξοικειώνονται με τις μεθόδους ιστορικής έρευνας και μελέτης. Μαθαίνουν για τον 

τρόπο που διεξάγεται η ιστορική έρευνα, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο ερευνητής, τους τύπους 

των εγγράφων, τη διαχείριση του αρχειακού υλικού, καθώς και τον ρόλο της προφορικής 

μαρτυρίας. Οι σχολικές ομάδες (10 τον αριθμό, με σύνθεση 6-7 μαθητών η καθεμία) που θα 

συμμετέχουν λαμβάνουν μέρος σε εργαστήριο στο Ιστορικό Αρχείο του Π.Ι.Ο.Π.. Οι 
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ικανότητες/δεξιότητες που προάγει το Συνέδριο είναι η επαφή με πρωτογενείς πηγές, η ανάπτυξη 

ικανοτήτων αναζητήσεων, η κριτική και επαγωγική σκέψη, η ανάπτυξη γραπτού επιστημονικού 

λόγου και η ανάπτυξη δικανικού λόγου (debate). Οι αξίες που καλλιεργούνται είναι η συνεργασία, ο 

διάλογος και η ενδυνάμωση της ιστορικής συνείδησης. Το Ιστορικό Αρχείο Π.Ι.Ο.Π., βασικός χώρος 

έρευνας της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Ελλάδας του 20ού αιώνα, επιχειρεί να 

ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα μνήμης, ταυτότητας και αξιοποίησης αρχειακών πηγών, 

ώστε να συμβάλει στην ενδυνάμωση της ιστορικής κουλτούρας. Το συνέδριο υλοποιείται στους 

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

χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του 

Συνεδρίου είναι οι εργαζόμενοι στο αρχείο με ιδιότητες όπως ιστορικός, αρχειονόμος.

Η εν λόγω δράση απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ - Γ’ τάξεων 

ΓΕ.Λ.) από σχολικές μονάδες όλης της χώρας και η διάρκειά της είναι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

και εγκρίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο μαθητικό συνέδριο 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 στο μαθητικό συνέδριο να είναι προαιρετική και να 

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 του συνεδρίου να γίνεται παρουσία του/της εκπαιδευτικού και να μην ξεπερνά 

τον προβλεπόμενο χρόνο εφαρμογής του. 

6. Να μην προκύπτει από την παραπάνω δράση 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 
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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 ολοκλήρωσή του τον 

πλήρη φάκελο αξιολόγησης του συνεδρίου. 

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΄
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