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10 Μαΐου 2021 

 

Προς τους γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών και μαθητριών του 1ου έτους 

του Προγράμματος International Baccalaureate Κολλεγίου Ψυχικού 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εξετάσεις του 1ου έτους του ΙΒ DP, θα ξεκινήσουν την 

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021, και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021.  

 

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά το πέρας των εξετάσεων και 

συγκεκριμένα την εβδομάδα 14-18 Ιουνίου 2021 θα ισχύσει τροποποιημένο πρόγραμμα εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας, καθώς θα διεξάγονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις παράλληλα στο 

Σχολείο. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας οι μαθητές θα λάβουν ανατροφοδότηση στα 

γραπτά τους, θα προετοιμάσουν τα βήματά τους για τις εργασίες του καλοκαιριού και θα 

παρακολουθήσουν συμπληρωματική διδασκαλία σε επιλεγμένα μαθήματα.  

 

Οι μαθητές θα λάβουν τα προγράμματα τόσο των εξετάσεων όσο και της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας που θα ακολουθήσει τις ερχόμενες ημέρες. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Παναγιώτης Γιαννουλάτος    Αντώνης Αποστόλου 

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου     IB DP Coordinator 

Κολλέγιο Ψυχικού 
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May 10th 2021 

 

To parents and guardians 

of Year 1 students  

of Psychico College International Baccalaureate Diploma Programme 

 

Dear Parents, 

 

We are writing to inform you that IB DP Year 1 end-of-year examinations will take place from 

Thursday, May 27, 2021 through Friday, June 11, 2021.  

 

We would also like to inform you that teaching will resume remotely with a modified schedule 

during the week of 14-18 June 2021, seeing as Panhellenic Exams will be held on School 

grounds at the time. During that week students will receive feedback on their exams, prepare 

for their summer assignments and participate in extra teaching on selected courses.  

 

Students will receive both the exam timetable and the schedule for remote contact hours in 

the following days. 

 

Warm regards, 

 

Panagiotis Giannoulatos      Antonios Apostolou 

Director Private High School-Psychico College    IB DP Coordinator 
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