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ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «YES TOUR TO SCHOOLS»

Σχετ.: 1. Τo με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 31080/Δ2/17-03-2023 έγγραφο

2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Μετά από αίτημα για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος της YES FORUM ΑΜΚΕ, και 

λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 18/16-03-2023 

του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2022-2023, η υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «YES TOUR TO SCHOOLS».

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στη διοργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων σε 

σχολικές μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές/μαθήτριες για τις σπουδές και τις 

ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στους τομείς της Ναυτιλίας και του Τουρισμού. Η 

υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με εκπαιδευτικό υλικό (power point) και σύντομα 

εργαστήρια όπου συζητούνται και αναλύονται οι βασικοί τομείς της επιχειρηματικότητας και η 

επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της Ναυτιλίας και του Τουρισμού. Επίσης παρουσιάζονται 

τα τμήματα των ελληνικών δημόσιων και ιδιωτικών Πανεπιστημίων, μεταπτυχιακά προγράμματα 
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στους ίδιους τομείς καθώς και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού) και σε μαθητές/μαθήτριες Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.), όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, 

και εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, με την 

παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και να μην ξεπερνά την μία (1) διδακτική ώρα.

2. Το πρόγραμμα να υλοποιηθεί αφού προηγηθεί ενημέρωση και συνεργασία με τον/την 

υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό που εφαρμόζει τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Γ΄ τάξη 

Γυμνασίου της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, ή / και τον Υπεύθυνο 

Σχολικού Προσανατολισμού της Δ.Δ.Ε. που υπάγεται η σχολική μονάδα στην οποία θα εφαρμοστεί, 

προκειμένου το περιεχόμενο της παρουσίασης των επαγγελμάτων που αναφέρονται να 

χαρακτηρίζεται από επιστημονική πληρότητα ως προς τις πληροφορίες που παρέχει στις μαθήτριες 

και στους μαθητές σύμφωνα με τις επιστημονικές προδιαγραφές (θεματικές ενότητες) παρουσίασης 

μιας επαγγελματικής μονογραφίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.) https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-

guidance-and-consulting/developing-careers-   adult/information-manual

3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να προβλέπει διαφοροποιήσεις στο υλικό που παρουσιάζεται / 

αναλύεται στην παρουσίαση και εν γένει στην προσέγγιση ή διευκολύνσεις, ώστε να μπορούν να 

παρακολουθούν όλοι/όλες οι μαθητές/-ήτριες της σχολικής τάξης ανεξαρτήτως μαθησιακού, 

κοινωνικού-πολιτισμικού υποβάθρου (π.χ. ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηρία, 

Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα, διαφορετικό κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο). 

4. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών καθώς και των εκπαιδευτικών στο ανωτέρω εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης 

και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια 

των μαθητών/μαθητριών.

5. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται, κατόπιν 

σχετικής ενημέρωσης, με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

6. 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, η 
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φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων τους.

7. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

8. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος απαιτηθεί μετακίνηση μαθητών/-

τριών εκτός των σχολικών μονάδων, οι χώροι υλοποίησης να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον 

νόμο προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των 

μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της 

Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών των σχολικών μονάδων και με την 

απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο 

διεξαγωγής εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων και εκδρομών.

9. Οι συντελεστές του προγράμματος δεσμεύονται ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος  

θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: https://yes-

forum.com και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@yes-forum.com .

Εσωτ. Διανομή
• Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε., Τμ. Α΄
• Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
• Δ/νση Επαγγελματικής Δ/νσης, Τμ. Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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