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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ                                                Σχολική Χρονιά 2021-2022 

Βραδινή Διαδικτυακή Ενημέρωση Γονέων των μαθητών/τριών Γ’ Τάξης  

Θέμα: «Οι επιλογές των μαθητών μετά το Γυμνάσιο» 

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 

Η Διεύθυνση, σε συνεργασία με το Γραφείο Συμβουλευτικής του σχολείου μας, 

διοργανώνει διαδικτυακή ενημέρωση των γονέων των παιδιών που φοιτούν στην Γ΄ 

τάξη Γυμνασίου, με θέμα τις μεταγυμνασιακές τους επιλογές.  

 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, στις 6.00 μ.μ.  

Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί στο Microsoft Teams η ομάδα ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ 

ΓΟΝΕΙΣ με κωδικό 

 

Σας παρακαλούμε όπως συνδεθείτε στην ομάδα το συντομότερο δυνατό (το αργότερο 

μέχρι τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021), χρησιμοποιώντας τον πιο πάνω κωδικό από 

το λογαριασμό του παιδιού σας για αποφυγή τυχόν προβλημάτων σύνδεσης.  

Το πρόγραμμα της διαδικτυακής ενημέρωσης  θα περιλαμβάνει: 

 

❖ Καλωσόρισμα από τον κ. Δημήτρη Καππαή, Διευθυντή 

❖ Ενημέρωση από τους Καθηγητές  Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής:        

κ. Σταύρο Ξενοφώντος και κ. Αναστασία Όπλου, για τις Μεταγυμνασιακές Επιλογές 

των μαθητών/τριών (Λύκεια, Παγκύπριες Εξετάσεις, κ.ά). 

❖ Ενημέρωση από τον Καθηγητή Γενικής Μηχανολογίας της Α’ Τεχνικής Σχολής 

Λεμεσού κ.  Ανδρέα Κλέανθους, για τις ΤΕΣΕΚ-Τεχνικές και Επαγγελματικές 

Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

❖ Υποβολή ερωτήσεων 

 

  

 

Η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των παιδιών σας είναι μέχρι τις 28 

Ιανουαρίου 2022 και γι’ αυτό η παρουσία σας είναι πολύ σημαντική.  

Ακολουθούν οδηγίες σύνδεσης στη πίσω σελίδα. 
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Οδηγίες 

Σύνδεση σε ομάδα με κωδικό.  
 
H σύνδεση  στην ομάδα θα ήταν καλό να γίνει εκ των προτέρων από τα παιδιά 
σας.  
1) Ανοίγουμε το Teams και πατούμε στο κουμπί Join or create team 

. 

2) Εισάγουμε τον κωδικό στο πλαίσιο με την ένδειξη Enter code. 

 

3) Πατούμε στο κουμπί . 

 

 

Τρόπος συμμετοχής στη συνάντηση 

Α) Αφού ενωθείτε στην ομάδα, μπορείτε να πάτε στο Ημερολόγιο/Calendar στις  21 

Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00μ.μ., θα δείτε τη συνάντηση, θα πατήσετε πάνω της και 

θα κάνετε κλικ στο Join. 

 

Ακολούθως πατάτε Join Now. 

 

 

 

 

 

                                          ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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