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ΠΡΟΣ : PMI-Greece Chapter
Κρήτης 24 Χαλάνδρι
admin@pmi-greece.org

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας.
(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε. της χώρας)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα: «Γνωρίζοντας το επάγγελμα του Project
Manager ».

Σε απάντηση του από 08-06-2017 αιτήματός σας σχετικά με την έγκριση του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος με θέμα : «Γνωρίζοντας το επάγγελμα του Project Manager» και λαμβάνοντας υπόψη
το με αρ.πρ.43/19-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. , σας ενημερώνουμε ότι
εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2017-2018, η υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος, το
οποίο σχεδιάστηκε για μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α) η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται
με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Υ.Α.33120/
ΓΔ4/28-2-2017,ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/ 6-3-2017),
β) η διεξαγωγή του προγράμματος από τον/την εκπαιδευτικό να ενταχθεί στο πλαίσιο των
προαιρετικών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική
εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας,
γ) η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται με τη συνεργασία του Υπευθύνου Σχολικών
Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παρουσία των
εκπαιδευτικών των σχολείων,

δ) να μην χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό και να
μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/-τριών ή των
σχολικών μονάδων,
ε) για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα να υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση των
κηδεμόνων τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.& Δ.Ε.
2.Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β’
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης-Τμήματα Α’ και Γ’

