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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2019-20 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς  

και τη δυνατότητα εκπαιδευτικών περιηγήσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας  
 
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας / Πολιτιστικά θέματα διά της 

υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου 

Πειραιώς και την αρχαιολόγο κ. Λίλα Πατσιάδου σας ενημερώνουν ότι για το σχολικό έτος 

2019-20 προσφέρονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν 

εκπαιδευτικών βιωματικών περιηγήσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. 

Ειδικότερα για τρίτη χρονιά υλοποιούνται από την αρχαιολόγο κ. Λίλα Πατσιάδου 

δωρεάν βιωματικές περιηγήσεις στην Πλάκα για σχολικές ομάδες Β΄θμιας εκπαίδευσης, σε 

συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς (www.piop.gr). Πρόκειται για τα 

προγράμματα Ματιές στην πόλη μας και Πολύτιμες Ψηφίδες της βυζαντινής Αθήνας. Οι 

δράσεις είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας (Α.Π. Φ. 14.2532/199575/Δ1, 8.12.15 

και Φ.14/ΕΑ/216818/226818/Δ1) και οι θεματικές περιηγήσεις, που καλύπτουν το ιστορικό 

κέντρο της Αθήνας (Θησείο, Μοναστηράκι, λόφος Φιλοπάππου, Πλάκα, σταθμοί μετρό 

«Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός»), είναι ειδικά σχεδιασμένες για σχολικές ομάδες, σε 

συνάρτηση με τη σχολική ύλη και φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα εύχρηστο εργαλείο για μία 

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 
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βιωματική γνωριμία των μαθητών με το αστικό περιβάλλον. Μπορούν να υλοποιηθούν -

αφού προηγηθεί κράτηση- και να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς τόσο στο πλαίσιο 

Πολιτιστικών Προγραμμάτων που θα υλοποιήσουν τη φετινή χρονιά με θέμα την τοπική 

ιστορία ή με άλλη σχετική θεματική όσο και γενικότερα στο εκπαιδευτικό τους έργο.  

Το υλικό των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι διαθέσιμο online και σε εκτυπώσιμη 

μορφή (pdf) στο https://www.archaiologia.gr/blog/educational_material/η-αθήνα-αλλιώς/, ώστε 

να μπορούν να προετοιμάσουν την εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου τους στο κέντρο της 

Αθήνας. Κάθε διαδρομή αποτελείται από ευανάγνωστο χάρτη με χρονολόγιο των 

πολεοδομικών «εποχών» της Αθήνας, αναλυτική κειμενική πληροφορία και γλωσσάρι.  

 

Για δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων προηγείται τηλεφωνική συνεννόηση: α) τηλ. 

210 3256927, Α. Τράντα (για τα προγράμματα του κεντρικού κτηρίου, Αγγέλου Γέροντα 6, 

Πλάκα και για τις περιηγήσεις στο ιστορικό κέντρο), β) τηλ. 210 3418051, Αικ. Ζιόβα (για τα 

προγράμματα του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος) και γ) 

210 3739552, Δ. Ευαγγέλου (για τα προγράμματα της Βιβλιοθήκης ΠΙΟΠ, Σαλαμίνος 72-74, 

Καλλιθέα), και ακολουθεί γραπτή αίτηση προς το ΠΙΟΠ (piop@piraeusbank.gr). 

 

Επισυνάπτεται ο πίνακας όλων των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΠΙΟΠ για το 

σχολικό έτος 2019-20 για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και η αίτηση συμμετοχής. 

 

Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές/ντριες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των 

σχολείων τους. 

 

 
                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                   
               Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. Ε΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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