
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ 2020-21 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Λόγω των φετινών ιδιαίτερων συνθηκών, σας προσκαλούμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και  ώρα  7:00 μ.μ. σε 

εξ αποστάσεως ενημερωτική  συνάντηση – συζήτηση (τηλεδιάσκεψη) για θέματα παιδαγωγικά και λειτουργικά του 

σχολείου μας. 

Για να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη, ακολουθήστε τις οδηγίες της επόμενης σελίδας.  

Σας παρακαλούμε να έχετε ανοικτό το email σας (αυτό στο οποίο δέχεστε τις ενημερώσεις από το σχολείο) ώστε να 

μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε εάν συμβεί κάτι απρόοπτο κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. 

Για τεχνικές δυσκολίες σύνδεσης, μπορείτε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα 6936-160140 (Χρύσα Παπαγεωργίου) 

και 6977-362062 (Ντίνος Τζιαναμπέτης) 6:30 – 7:00 μ.μ. (την Τετάρτη 7/10 πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης). 

Για όσους γονείς δεν μπορέσουν, για οποιοδήποτε λόγο, να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη, θα αναρτήσουμε 

πληροφοριακό υλικό στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

 

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

σχολείου ή απευθείας στη διεύθυνση  

https://drive.google.com/file/d/1d-szWySyVbrf58GvDlG28BM7us6sEa7J/view 

Επειδή υπάρχουν ακόμη αρκετές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, δεν έχουμε συντάξει ακόμη το Πρόγραμμα 

Ενημέρωσης Γονέων. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά, με επόμενο email, όταν θα είναι εφικτή η σύνταξή του. Σε 

κάθε περίπτωση, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο σχολείο (2310-674659 για το κεντρικό κτίριο και 2310-582310 για το 

παράρτημα) ώστε να ενημερώνεστε πότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον εκπαιδευτικό (διά ζώσης ή 

τηλεφωνικά). 

 

Σας ευχόμαστε Καλό Σαββατοκύριακο! 

 

Με εκτίμηση 

Από τη Διεύθυνση του 1
ου

 Γυμνασίου Πεύκων 

 

  



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ WEBEX 
 

Για να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη, μπείτε στον σύνδεσμο  

https://minedu-secondary.webex.com/meet/chrissap 

Κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμο ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο και επικολλήστε τον στον φυλλομετρητή 

(chrome, firefox κ.τ.λ.) που χρησιμοποιείτε.  

Θα οδηγηθείτε στην παρακάτω σελίδα της πλατφόρμας WEBEX.   

Μην κάνετε μεταφόρτωση (Download it now) της εφαρμογής. Eπιλέξτε «join from your browser» (στο 

κάτω μέρος της οθόνης). 

 
Θα οδηγηθείτε στην επόμενη σελίδα στην οποία θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία. 

Αν δεν επιθυμείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, εισάγετε μόνο το μικρό σας όνομα και το 

αρχικό του επιθέτου σας (όπως βλέπετε παρακάτω). Το e-mail είναι προαιρετικό (δεν απαιτείται).  

 
Πατήστε «Next».  

Αν σας ζητηθεί άδεια χρήσης της κάμερας και του μικροφώνου, επιλέξτε «Allow» (Επιτρέπεται). 

 

Στη συνέχεια στην οθόνη που θα εμφανιστεί 

Πατήστε «Join meeting» και θα οδηγηθείτε στην τηλεδιάσκεψη. Αν δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η 

τηλεδιάσκεψη θα δείτε το παρακάτω μήνυμα. Μπορείτε να πατήσετε «Notify Host» ώστε να 

ειδοποιηθούμε ότι περιμένετε. 

 


