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Βύρωνας, 19/04/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21η
Προς µαθητές και γονείς των τάξεων ∆’, Ε’ και ΣΤ’
Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία µε την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή
και τον ΣΕΓΑΣ υλοποιεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο ένα καινοτόµο πρόγραµµα
αθλητικών δραστηριοτήτων για µαθητές από όλη τη χώρα. Το πρόγραµµα «Team
event for children» περιλαµβάνει πληροφοριακό υλικό για την ιστορία του σταδίου
και την εκπόνηση αθλητικού προγράµµατος για τη γνωριµία των µαθητών µε τα
αγωνίσµατα του κλασικού αθλητισµού. Το σχολείο µας έχει επιλεγεί να συµµετέχει
στο πρόγραµµα αυτό, και να εκπροσωπήσει τα σχολεία της Αθήνας στην επίσηµη
έναρξη του προγράµµατος υπό τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας στις αρχές Μαΐου
και σε απογευµατινή παρουσίαση στο Παναθηναϊκό στάδιο. Θα συµµετέχουν 48
µαθητές από τις τάξεις ΣΤ’, Ε’ και συµπληρωµατικά από τα τµήµατα της ∆’ τάξης.
Είναι απαραίτητο το σχολείο προκειµένου να ορίσει τους µαθητές που θα λάβουν
µέρος, να γνωρίζει ποιοι µπορούν να συµµετέχουν απογευµατινή ώρα, περίπου
στις 19,00 µ.µ. (ακριβώς ηµέρα δεν έχει οριστεί) στην παρουσίαση. Αυτό
αποτελεί δέσµευση για τους συµµετέχοντες και εποµένως θα πρέπει, όταν οριστεί
η ηµέρα, να δοθεί προτεραιότητα στη συµµετοχή αυτή των µαθητών, οι οποίοι
θα συνοδευτούν από τους γονείς τους στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η επιλογή των
µαθητών θα γίνει από τον κ. Ανέστο καθηγητή της Σωµατικής Αγωγής και θα
επικυρωθεί από τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων. Παρακαλούµε οι συµµετοχές των
γονιών να δηλωθούν µέχρι την Πέµπτη 22/04/2010 και να επιστραφεί
συµπληρωµένη η παρακάτω δήλωση
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων

Υπεύθυνη ∆ήλωση
Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η ………………………………………………………...
γονέας του µαθητή ……………………………………………. της …τάξης, επιθυµώ
να λάβει µέρος στην παρακολούθηση και επίσηµη έναρξη του προγράµµατος «Team
event for children» στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις αρχές Μαΐου και απογευµατινή
ώρα.
Υπογραφή

Ο/Η ∆ηλών/-ούσα
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