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Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 
 

Γιώργος Δουλφής 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ 02 – Φιλόλογος 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (2) 
 

Νίκος Ανδριώτης 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

ΠΕ 02 – Φιλόλογος 

Τίτλος του ομίλου 
 

Γνωρίζοντας και αναδεικνύοντας την ιστορία τού 
Σχολείου μου: Αναζητήσεις στο Ιστορικό Αρχείο τού 
Π.Σ.Π.Α. 

Θεματική/ές που 
εντάσσεται ο όμιλος 
 

Ιστορία, Αρχειακή παιδεία 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

2 

Τάξη ή τάξεις που 
απευθύνεται ο όμιλος 
 

Α΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

1. Δουλεύοντας ομαδικά και συνεργατικά να 
γνωρίσουν πτυχές της λειτουργίας του 
σχολείου κατά τις πρώτες δεκαετίες τής 
λειτουργίας του και της καθημερινής ζωής 
των μαθητών.  

2. Να αγαπήσουν το σχολείο τους και να 
εκτιμήσουν το παραγόμενο εκπαιδευτικό 
έργο μέσα από την έρευνα των αρχειακών 
τεκμηρίων, αλλά και να 
συζητήσουν/προβληματιστούν για το μέλλον 
της Εκπαίδευσης γενικότερα.  

3. Να δραστηριοποιηθούν ως προς την 
παραγωγή, την αξιοποίηση και τη διάχυση 
της πληροφορίας, αποκτώντας παράλληλα 
αρχειακή συνείδηση.  

4. Να εξοικειωθούν με θέματα Τοπικής και να 
εμβαθύνουν  σε θέματα Γενικής Ιστορίας. 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Ομαδοσυνεργατική, διευρευνητική 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο 
μέχρι Μάιο ή Ιούνιο) 
 

Φέτος, τέταρτη συνεχής χρονιά λειτουργίας του 
Ομίλου, θα δοθεί έμφαση στην ολοκλήρωση της 
μόνιμης έκθεσης αρχειακού υλικού στο Σχολείο 
μας, στη δημιουργία δικτύου σχολείων που 
αξιοποιούν το ιστορικό τους αρχείο (στο πλαίσιο της 
εξ αναβολής και εξ αποστάσεως επετειακής 



διημερίδας) και στην προβολή τεκμηρίων του 
Σχολείου σχετικά με την Μικρασιατική Εκστρατεία 
και τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
 
Εισαγωγικά, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν/θα 
ανακαλέσουν τις βασικές αρχές και έννοιες της 
«αρχειακής εκπαίδευσης» και στοιχεία της ιστορίας 
τού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μέρος 
τού οποίου αποτελούν και οι ίδιοι. Στη συνέχεια, οι 
δραστηριότητες θα περιστραφούν αφενός γύρω από 
τον άξονα της γνωριμίας και εμβάθυνσης στο 
διαθέσιμο αρχειακό υλικό τού Π.Σ.Π.Α. και 
αφετέρου της ανάδειξης των αρχειακών τεκμηρίων 
ατομικές ή/ και ομαδικές εργασίες πάνω σε 
θεματικές που προκύπτουν από αυτά. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
(4 δίωρα) 

Συγκρότηση και γνωριμία 
της ομάδας παρουσίαση 
ομίλου (ενδιαφέροντα, 
στόχοι) 

 Βασικά στοιχεία ιστορίας του 
ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος και η θέση τού 
Σχολείου μας σε αυτό  

 Περιήγηση στο κτήριο του 
Σχολείου μας και πρώτη 
γνωριμία με το Ιστορικό του 
Αρχείου 

 Βασικές αρχές και έννοιες 
αρχειακής εκπαίδευσης. Τα 
αρχεία ως πηγή τής ιστορίας 
τής Εκπαίδευσης 

1η ΕΚΠ/ΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ  

Γενικά Αρχεία τού Κράτους 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
(τουλάχιστον 2 
δίωρα μελέτης) 

Καταγραφή-μελέτη-
αποδελτίωση-σχολιασμός 
αρχειακών τεκμηρίων σε 
ομάδες εργασίας 

ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
(τουλάχιστον 2 
δίωρα 
προετοιμασίας και 
1 δίωρο 
παρουσίασης) 

Προετοιμασία και παρουσίαση 
της τριετούς εργασίας του 
Ομίλου και του Ιστορικού 
Αρχείου του Π.Σ.Π.Α. από τους 
μαθητές του Ομίλου σε εξ 
αποστάσεως (και εξ αναβολής) 
διημερίδα με σκοπό τη 
συγκρότηση δικτύου 
συνεργασίας σχολείων που 
αξιοποιούν το αρχειακό τους 
απόθεμα. 

2η ΕΚΠ/ΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ  

Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 



 και συμμετοχή σε σχετικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  (2 
δίωρα) 

Ολοκλήρωση μόνιμης 
έκθεσης αρχειακού υλικού 
του Σχολείου: Επιλογή 
υλικού, τεκμηρίωση, 
μουσειολογική προσέγγιση 

3η ΕΚΠ/ΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ 

Μουσείο Ιστορίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
(2 δίωρα) 

Παραγωγή εκθεσιακού 
υλικού με θέμα: Ο 
αντίκτυπος της 
Μικρασιατικής Εκστρατείας 
και της Καταστροφής στο 
Π.Σ.Π.Α. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
(2 δίωρα) 

Διοργάνωση συνεντεύξεων 
με αφυπηρετήσαντες 
εκπαιδευτικούς και 
αποφοίτους τού Σχολείου μας 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
(2 δίωρα ακόμη) 

Παραγωγή εκθεσιακού 
υλικού με θέμα: Ο 
αντίκτυπος της 
Μικρασιατικής Εκστρατείας 
και της Καταστροφής στο 
Π.Σ.Π.Α. 

4η ΕΚΠ/ΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ 

Επίσκεψη στο Αρχείο τής 
Βρετανικής Αρχαιολογικής 
Σχολής Αθηνών (Κολωνάκι) 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ και 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ για τα 90 
χρόνια λειτουργίας τού ΠΣΠΑ, εξ αναβολής από 
τον Μάιο ε.έ. και πλέον εξ αποστάσεως 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Διδακτικό υλικό (έντυπο 
και ηλεκτρονικό) 
 

1. Οπτικοακουστικό υλικό παρουσίασης 
(powerpoint ) 
2. Ε. Σκληράκη, Οδοιπορικό μέσα στο χρόνο: 
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Αθήνα, 1994 
3. Γ. Δουλφής και Μ. Κεκροπούλου, «Σελίδες 
Κατοχής από ένα επιταγμένο σχολείο: Πειραματικό 
Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών», στο: Σ. Καρύδης 
(επιμ.), Τομές στην Ελληνική Εκπαίδευση. Τα 
χρόνια του Πολέμου και της Κατοχής. Πρακτικά 
Ημερίδας, Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013, Αθήνα 
2015, 103-118 
4. Γ. Δουλφής, «“Ιδιαίτερα” υπηρεσιακά βιβλία από 
το Ιστορικό Αρχείο του Πειραματικού Σχολείου 
Πανεπιστημίου Αθηνών: αναζητώντας την 
ταυτότητα του Σχολείου στον 21ο αιώνα», στο: Γ. 
Παπαδημητρίου και Χ. Κωσταρής (επιμ.), 4ο 



Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, 
Σχολείο και Πολιτισμός, Αθήνα, 10-12 Μαΐου 2019, 
τ. Α΄, Αθήνα 2019, 490-501 
5. Ν. Ανδριώτης, Πρόσφυγες στην Ελλάδα 1821-
1940, Αθήνα 2020 
6. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Επίτομος Ιστορία 
Εκστρατείας Μικράς Ασίας 1919-1922, Αθήνα 1967 
7. Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα Ιστορίας τής 
Εκπαίδευσης, Αθήνα, 2011 
8. Α. Δημαράς, Ιστορία τής Νεοελληνικής 
Εκπαίδευσης, Αθήνα, 2013 
9. Α. Μπάγιας, Εγχειρίδιο Αρχειονομίας. Η 
επεξεργασία ενός ιστορικού αρχείου, Αθήνα 1999 
10. Ν. Μπαμίδης, Ερμηνευτικό Λεξικό Αρχειακής 
Ορολογίας, Αθήνα, 2010 
11. Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, Διεθνές Πρότυπο 
Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), δεύτερη έκδοση, 
μτφρ. από την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα, 
2002. 
12. Κ. Κυριακού, Το Αρχείο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1898-1986). Συνοπτικό 
Αριθμητικό Ευρετήριο με Παράρτημα 
Αρχιτεκτονικών Σχεδίων, Β΄ έκδ. συμπληρωμένη, 
Αθήνα 1993 [Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του 
Κράτους, αρ. 25] 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Δοκιμασίες ανίχνευσης ενδιαφερόντων και 
δεξιοτήτων 

Τρόποι αξιολόγησης 
μαθητών 
 

Φύλλα αυτο- και ετερο-αξιολόγησης 

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου 
(ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα 
λήξης) 
 

Παρασκευή, 14:00-15:30 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Βιβλιοθήκη σχολείου (Εποπτείο) 

Ειδικοί εξωτερικοί 
συνεργάτες 
 

Β. Καραμανωλάκης, αναπλ. καθ. Θεωρίας και 
Ιστορίας της Ιστοριογραφίας 
Ε. Μπενέκη, Δρ Ιστορίας, Προϊσταμένη Ιστορικού 
Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, 
φορείς, πρόσωπα κ.ά.) 
 

1. Γενικά Αρχεία τού Κράτους 
2. Ιστορικό Αρχείο τού Πανεπιστημίου Αθηνών  
3. Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Ομίλου Πειραιώς 
4. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας 
5. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μουσείο Ιστορίας 

της Παιδείας  



 

6. Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

1. Γενικά Αρχεία του Κράτους 
2.  Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 
Πειραιώς και συμμετοχή σε σχετικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 
3. Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

Τρόπος αξιολόγησης του 
ομίλου 
 

Παρουσίαση των παραδοτέων στο σχολείο και 
ανατροφοδότηση από τη σχολική κοινότητα 

Παραδοτέα Αναρτήσεις στον οικείο χώρο στην ιστοσελίδα τής 
Βιβλιοθήκης τού Π.Σ.Π.Α. που θα περιλαμβάνουν: 
α) Γενικά εισαγωγικά σημειώματα για το Αρχείο 
τού Σχολείου από τους μαθητές και τους 
διδάσκοντες. 
β) Ψηφιοποιημένα από τους μαθητές τεκμήρια από 
το Αρχείο τού Σχολείου με δικά τους σύντομα 
σχόλια. 
γ) Συνοπτικό περιγραφικό κατάλογο του Ιστορικού 
Αρχείου τού Σχολείου. 
δ) Σύνταξη σχετικού λήμματος στη Βικιπαίδεια 
ε) Πληροφοριακά κείμενα εμπλουτισμού τής 
μόνιμης έκθεσης αρχειακού υλικού στο Σχολείο 
(posters), ένα εκ των οποίων θα είναι επετειακό, με 
θέμα: Ο αντίκτυπος της Μικρασιατικής Εκστρατείας 
και της Καταστροφής στο Π.Σ.Π.Α. 
ζ) Παρουσίαση-απολογισμό τού Ομίλου από τους 
μαθητές και τους διδάσκοντες στο τέλος τού έτους. 


