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Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών της Α’ Τάξης, 

 

Η Διεύθυνση του Σχολείου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων, σας 

προσκαλούν σε διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα που ακολουθεί, με σκοπό την ενημέρωσή σας από τους διδάσκοντες της Α’ Τάξης, 

σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα του Γυμνασίου (Φιλολογικά, Μαθηματικά, 

Φυσιογνωστικά). Στις συναντήσεις θα συμμετέχουν οι Υπεύθυνοι Καθηγητές του κάθε τμήματος, 

καθώς και οι διδάσκοντες των εξεταζόμενων μαθημάτων. 

Στη συνάντηση θα δοθούν οδηγίες και εισηγήσεις που αφορούν στον τρόπο μελέτης των πιο 

πάνω μαθημάτων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 

μαθητών και μαθητριών, καθώς και την καταπολέμηση του άγχους που συχνά τους καταβάλλει.  

Στο τέλος των συναντήσεων θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε ερωτήσεις. 

Η Διεύθυνση του Σχολείου υποχρεώνεται να καταφύγει σε αυτή τη λύση, καθώς θα πρέπει να 

τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία ισχύουν αυτή την περίοδο. ΟΛΟΙ οι καθηγητές 

του Σχολείου είναι στη διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών μας, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα επικοινωνίας, που σας έχει σταλεί ήδη. 

 

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 - Πρόγραμμα Διαδικτυακών Συναντήσεων 

ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ 

18:00-18:25 Εισηγήσεις Υ.Τ. των εξεταζόμενων μαθημάτων για το Τμήμα Α1 

18:00-18:25 Εισηγήσεις Υ.Τ. των εξεταζόμενων μαθημάτων για το Τμήμα Α2 

18:30-18:55 Εισηγήσεις Υ.Τ. των εξεταζόμενων μαθημάτων για το Τμήμα Α3 

19:00-19:25 Εισηγήσεις Υ.Τ. των εξεταζόμενων μαθημάτων για το Τμήμα Α4 

19:30-20:00 Εισηγήσεις Υ.Τ. των εξεταζόμενων μαθημάτων για το Τμήμα Α5 
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Οδηγίες για συμμετοχή στις διαδικτυακές συναντήσεις 

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις εν λόγω συναντήσεις, θα πρέπει να συνδεθείτε στην 

πλατφόρμα MS Teams, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης των παιδιών σας σε αυτή 

(username & password). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή την οποία θα χρησιμοποιήσετε, διαθέτει 

ηχεία και μικρόφωνο. 

Αφού συνδεθείτε στην πλατφόρμα Teams, θα επιλέξετε την επιλογή Teams, η οποία βρίσκεται 

στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας. Στη συνέχεια, επιλέξετε join a team with a code και 

ανάλογα με το τμήμα στο οποίο φοιτά το παιδί σας, θα χρησιμοποιήσετε τον αντίστοιχο κωδικό  

όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Η διαδικασία αυτή, σας καθιστά μέλος της ομάδας με 

όνομα ΚΟΚ Α” “ Συνάντηση Εκπαιδευτικών – Γονέων & Κηδεμόνων.  

Κωδικοί Ομάδων 

Τμήμα Κωδικός  

A1 7zt90bz 

A2 a3qypz0 

A3 7e2d5ns 

A4 dii3px8 

A5 h9bd0cv 

 

Σημείωση: Οι κωδικοί περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ αριθμούς και μικρά γράμματα του Αγγλικού 

αλφαβήτου. 

Τέλος, αφού γίνετε μέλος της ομάδας του τμήματός του παιδιού σας, θα πρέπει να επιλέξετε την 

επιλογή Meet Now, στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης σας και στη συνέχεια join, έτσι ώστε να 

συμμετάσχετε στη συνάντηση.  

Παρακαλούμε όπως συνδεθείτε έγκαιρα στη συνάντηση του Τμήματος των παιδιών σας για να 

ελέγξετε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις ήχου. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  


