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                                                                                          Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
                                                             

                                                                Βαθμός Ασφαλείας: 
                                                                          Να διατηρηθεί μέχρι:

                                                                                 Βαθμός Προτεραιότητας: 
        

              
                                                            Μαρούσι,  10/11/2021

                    Αρ. Πρωτ. : Φ16/144065/Δ2
                          

                                                                                        ΠΡΟΣ: 
 

     
                                                             
                                                                       

          
                                                                               

                                                                                 ΚΟΙΝ.:  

                

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του προγράμματος με τίτλο «Τεχνικές Δημοσίων Σχέσεων και 
Μαθητική Προσομοίωση της τεχνικής της Συνέντευξης Τύπου»

Σχετ. : το με αρ. πρωτ. 139878/Δ2/02-11-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1304/09-6-2021 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 59/29-
10-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 
2021-2022 τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Τεχνικές Δημοσίων Σχέσεων και 
μαθητική προσομοίωση της τεχνικής της συνέντευξης Τύπου», το οποίο απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου και 
Επαγγελματικού Λυκείου και των τάξεων Α΄ και Β΄ του Γενικού Λυκείου) των σχολικών μονάδων 
Παιδαγωγικής και Επιστημονικής ευθύνης της κ. Δήμητρας Μακρή, ΣΕΕ κλ. ΠΕ80-Οικονομίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες της Β/θμιας Εκπ/σης να αποκτήσουν γνώσεις και 
ικανότητες, που θα τους επιτρέψουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τεχνικές δημοσίων σχέσεων στο 
μάρκετινγκ και ιδιαιτέρως την τεχνική της συνέντευξης Τύπου καθώς και να αποκτήσουν τη διάθεση για 
την αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνικής, αλλά και ευρύτερα της αμφίδρομης επικοινωνίας 
διαμορφώνοντας την κοινή γνώμη με σεβασμό και με όραμα για μια καλύτερη ζωή. 

Το ανωτέρω πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και 
σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι προαιρετική για 
τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της 
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Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 
μαθητών/μαθητριών. 
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη 
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 
3. Η ενημέρωση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του προγράμματος να 
πραγματοποιηθεί εκτός του εργασιακού τους ωραρίου. 
4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η 
μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 
5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 
6. Το πρόγραμμα να υλοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η συνολική του 
διάρκεια να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες. 
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος 
τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας 
σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας 
να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό 
φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και 
εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα 
αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας 
και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο 2ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. 
Αττικής.

                                                                                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                          Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

                                                                                                                            ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
    
                                                                                  
                                                                                                                                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ          

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
8. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
9. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄
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