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Ελευσίνα, 31-03-2015
Αρ. Πρωτ.: 3168
ΠΡΟΣ: Όλες τις σχολικές µονάδες
της ∆/νσης ∆Ε∆Α.

ΚΟΙΝ: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΑΤΕΠ,
Π∆Π∆Ε Αττικής.

ΘΕΜΑ: «Ενηµέρωση για προβολή σχολικών δραστηριοτήτων – φεστιβάλ σχολικού έτους 2015».

ΣΧΕΤ:

1) Εγκύκλιος 167127/Γ7/15-10-2014/ΥΠΑΙΘ.
2) Απόφαση 13987/29-10-2014/∆.∆.Ε.∆.Α.

Σας ενηµερώνουµε ότι η διηµερίδα προβολής (Φεστιβάλ) των σχολικών δραστηριοτήτων
για το σχολικό έτος 2014-15 θα υλοποιηθεί στις 29 και 30 Απριλίου 2015 στο Στρατουδάκειο
Πολιτιστικό Κέντρο Μεγάρων. Για την καλύτερη οργάνωση της παρουσίασης, είναι αναγκαίο
µέχρι 22/4/2015 να µας αποστείλετε τα ονόµατα των µαθητών/τριών που θα παρουσιάσουν τα
προγράµµατα, τα ονόµατα των συνοδών εκπαιδευτικών και τον εξοπλισµό που θα χρειαστείτε
(π.χ. σταντ, τραπέζι κ.α.). Επίσης για την καλύτερη διοργάνωση θα πρέπει µέχρι 24/4/2015 να µας

αποστείλετε την παρουσίαση σας σε ηλεκτρονική µορφή (Powerpoint) στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις (e-mail) των αντίστοιχων Υπευθύνων Προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων
ανάλογα µε το πρόγραµµα που θα παρουσιαστεί. Η παρουσίαση για κάθε πρόγραµµα δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 5 λεπτά και το µέγεθος των αρχείων παρουσίασης να µην ξεπερνά τα 10 ΜΒ.

Η συµµετοχή σας µπορεί να γίνει, ακόµα και εάν το πρόγραµµα παρουσιάστηκε ή θα
παρουσιαστεί σε εκδήλωση της σχολικής σας µονάδας. Με νεότερη ενηµέρωση θα σας αποσταλεί
το αναλυτικό πρόγραµµα, η αφίσα και η πρόσκληση της εκδήλωσης.
Σε περίπτωση που για τη µετακίνησή σας επιλέξετε το ΚΤΕΛ Μεγάρων το Στρατουδάκειο
Πολιτιστικό Κέντρο βρίσκεται απέναντι από τον τερµατικό σταθµό των λεωφορείων. Εάν
επιλέξετε τον Προαστιακό, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν µετακίνησης µαθητών/τριών και
εκπαιδευτικών από τη στάση του προαστιακού (Μέγαρα) προς το Στρατουδάκειο και αντίστροφα.
Υπενθυµίζουµε ότι για τη µετακίνηση των µαθητών/µαθητριών απαιτείται να εφαρµοστεί
η κείµενη νοµοθεσία.
Παρακαλούµε να ενηµερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει και
συµµετέχουν στα προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων.
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