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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι, 18/8/2020
Αριθμ. Πρωτ. : Φ16/106565/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ :

                                                                                                                                                                                         

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής 3ης Προσομοίωσης Συνέντευξης Τύπου για μαθητές/τριες Δ.Ε. – σχ. 
έτος 2020-21».

        Σχετικό έγγραφο:  το με αρ. πρ. 95716/Δ2/20-7-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 980/11-6-2020 έγγραφό σας με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος έγκρισης 

διεξαγωγής 3ης Προσομοίωσης Συνέντευξης τύπου για μαθητές/τριες» και στα συνημμένα σε αυτό, σας 

ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 36/16-7-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε 

για το σχολικό έτος 2020-2021 τη διεξαγωγή της 3ης Προσομοίωσης Συνέντευξης Τύπου με τίτλο 

«Τεχνικές Δημοσίων Σχέσεων και μαθητική προσομοίωση της τεχνικής της συνέντευξης Τύπου» για 

τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ  και ΕΠΑ.Λ. των σχολικών μονάδων Παιδαγωγικής και 

Επιστημονικής ανάθεσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 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 
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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.

Σημειώνεται ότι, βάσει του Πρακτικού του Ι.Ε.Π., κρίνεται σκόπιμο ο τίτλος του προγράμματος να 

προσαρμοστεί σε «Τεχνικές Δημοσίων Σχέσεων και μαθητική προσομοίωση της τεχνικής της 

συνέντευξης Τύπου», αντί του αρχικού «Τεχνικές Δημοσίων σχέσεων στο Μάρκετινγκ και μαθητική 

προσομοίωση της τεχνικής της συνέντευξης Τύπου», για λόγους επιστημονικής ακρίβειας, δεδομένου ότι 

οι Δημόσιες Σχέσεις ως γνωστικό πεδίο, αλλά και ως πρακτική, εντάσσονται εξ ορισμού στο πλαίσιο του 

Μάρκετινγκ (ως εργαλείο του μείγματος προβολής/επικοινωνίας).

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα, η οποία είναι 

προαιρετική και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων – κηδεμόνων τους,  δεν συνεπάγεται κάποιο κόστος 

για τους/τις ίδιους/ες και για τους/τις εκπαιδευτικούς και ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των 

σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.

Εσωτερική Διανομή:                                                 
1. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.     
3. Δ/νση Εκ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Τμήμα B΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

 

      Με εντολή Υφυπουργού
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