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Ενημέρωση γονέων για τη Λειτουργία του ΙΒ DP από Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 

 

 

Προς  

τους γονείς  

των μαθητών και μαθητριών  

του Προγράμματος International Baccalaureate 

Κολλέγιο Ψυχικού 

Ψυχικό, 10 Φεβρουαρίου 2021 

 

   

Αγαπητοί Γονείς,  

   

Κατόπιν των χθεσινών εξαγγελιών της Πολιτείας για παράταση της αναστολής της διά 

ζώσης λειτουργίας των Λυκείων και για εκ νέου αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των 

Γυμνασίων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι: 

 

Από αύριο, Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 επανερχόμαστε στο τροποποιημένο πρόγραμμα 

με το οποίο λειτουργούσαμε πριν την επάνοδο των Γυμνασίων στην δια ζώσης διδασκαλία. 

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα και παρακαλούμε θερμά να 

ενημερώσετε προς τούτο τα παιδιά σας.    

  

Λόγω της αλλαγής αυτής, ακυρώθηκαν  τα προγραμματισμένα ραντεβού ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας μέσω MS-Teams με τους εκπαιδευτικούς και, από το Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 

2021, μπορείτε να κλείνετε εκ νέου διαδικτυακές συναντήσεις. Σας ενημερώνουμε ότι κάθε 

εκπαιδευτικός διαθέτει πλέον δύο ώρες εβδομαδιαίως για τη διαδικτυακή επικοινωνία μαζί 

σας (επισυνάπτεται σχετικό αρχείο επικοινωνίας). 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα που εντάσσονται στις Προαιρετικές 

Απογευματινές Δραστηριότητες θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας από τις 15:30 έως τις 16:50 στις προκαθορισμένες μέρες.  

 

Ευχαριστούμε για την όλη συνεργασία και ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια με 

ασφάλεια και πρόοδο στους μαθητές μας. 

  

Με εκτίμηση, 

 

Παναγιώτης Γιαννουλάτος 

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 
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To parents and guardians 

of students 

of Psychico College International Baccalaureate Diploma Programme 

 

 

Psychico, February 10th 2021 

 

Dear parents, 

 

Following the announcement regarding the extension of online teaching for Lykeion we 

would like to inform you of the following:  

As of tomorrow, Thursday February 11th 2021, online teaching will proceed according to 

the attached timetable. Please make sure your children are informed of this transition. 

Due to this change in the timetable we have cancelled all booked weekly MS-Teams 

parent-teacher appointments. You will be able to reschedule your online meetings with 

your child’s teachers Saturday, February 13th 2021 onwards. Each teacher has two 

available slots per week (please see attached document).  

Finally, kindly be informed that Optional Evening Classes will continue online on the same 

days they have been offered so far between 15:30 and 16:50. 

Thank you for your continued support. We wish that you and your families remain safe and 

that our students continue with their progress. 

 

Warm regards, 

 

 

Panagiotis Giannoulatos 

Director Private High School 

Psychico College 
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