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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Για το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, η διαρκής και γόνιμη επικοινωνία 

και συνεργασία των Εκπαιδευτικών με τους Γονείς και Κηδεμόνες των Μαθητών 
μας αποτελεί διαχρονικά βασικό χαρακτηριστικό της κουλτούρας του. Κοινός 

στόχος της επικοινωνίας αυτής είναι η πολύπλευρη εξέλιξη των παιδιών μας και η 
έγκαιρη επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν τη φοίτηση και την 

καθημερινότητά τους στο Σχολείο. 

Στις συνθήκες που μας επιβάλει η νέα πραγματικότητα είμαστε υποχρεωμένοι να 

αναπροσαρμόσουμε τον τρόπο επικοινωνίας των Γονέων με τους Διδάσκοντες, 
διατηρώντας τους στόχους αυτούς αναλλοίωτους. Έτσι, για το σχολικό έτος 2020-

21 η ενημέρωση των Γονέων θα γίνεται διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής 
πλατφόρμας SoSimple και της εφαρμογής Zoom. Συγκεκριμένα: 

 Κάθε Γονέας – Κηδεμόνας θα δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό 
SoSimple και, μέσω αυτού, θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει συναντήσεις με 

τους διδάσκοντες ηλεκτρονικά. 

 Οι διαθέσιμες ημέρες και ώρες είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μεταξύ 
των ωρών 9:30 έως 17:00 αντίστοιχα. Κάθε ψηφιακή συνάντηση θα διαρκεί 

4 λεπτά. Μετά από την παρέλευση των 4 λεπτών, η σύνδεση θα διακόπτεται 
αυτόματα. 

 Ο Γονέας-Κηδεμόνας θα μπορεί να ορίζει με κάθε Διδάσκοντα έως τέσσερις 
συναντήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους Η επόμενη συνάντηση με 

τον ίδιο Διδάσκοντα μπορεί να οριστεί μετά από την παρέλευση 45 ημερών 
από την προηγούμενη. 

 Κάθε Γονέας – Κηδεμόνας μπορεί να ορίζει συνάντηση με τους Διδάσκοντες 
το αργότερο 2 ημέρες πριν από την ημέρα που θα γίνει η συνάντηση με το 

Διδάσκοντα. Μία προκαθορισμένη συνάντηση μπορεί να ακυρωθεί 3 ημέρες 
πριν από την πραγματοποίησή της, ώστε να θεωρηθεί μη γενόμενη και να 

μη ληφθεί υπόψη στο χρονικό όριο των 45 ημερών. 

 Την ημέρα της προκαθορισμένης διαδικτυακής ενημέρωσης, ο Γονέας – 

Κηδεμόνας θα εισέρχεται στο SoSimple και, μέσω αυτού, με εύκολο και 
εύχρηστο τρόπο, θα συνδέεται στο Zoom με τον Διδάσκοντα. Θα χρειαστεί 

να περιμένει στον ψηφιακό προθάλαμο μέχρι να ολοκληρωθεί η 
προηγούμενη συνάντηση. Ο Διδάσκων θα ενεργοποιεί τη σύνδεση την 
προκαθορισμένη ώρα. Η χρήση της κάμερας είναι προαιρετική τόσο για τους 

Γονείς-Κηδεμόνες όσο και για τους Διδάσκοντες. 



 Η πλατφόρμα SoSimple θα είναι διαθέσιμη για τον προγραμματισμό των 
ενημερωτικών συναντήσεων από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020. Οι 

ενημερωτικές συναντήσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020. 

 Για την περίοδο μέχρι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου οι 

Διδάσκοντες να ενημερώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Γονείς, θα 
διαθέτουν 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Ειδικά οι Εκπαιδευτικοί που 

έχουν ολιγόωρα μαθήματα και, ως εκ τούτου περισσότερα τμήματα, για το 
διάστημα αυτό θα διαθέσουν μία επιπλέον ώρα κάθε εβδομάδα (δηλαδή 

συνολικά 3 ώρες ανά εβδομάδα). Μετά τις 8 Ιανουαρίου 2021, όλοι οι 
Εκπαιδευτικοί θα διαθέτουν για την ενημέρωση των Γονέων μία ώρα κάθε 

εβδομάδα. 

Η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου θα σταλεί στους Γονείς 

την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020. Οι έλεγχοι επίδοσης του Α΄ τετραμήνου θα 
κοινοποιηθούν στους Κηδεμόνες την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 για το Λύκειο 

και το ΙΒ και την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 για το Γυμνάσιο. Για τις επόμενες 
τέσσερις εβδομάδες (από Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 5 

Μαρτίου2021) οι Διδάσκοντες θα διαθέτουν δύο ώρες κάθε εβδομάδα για την 
ενημέρωση των Γονέων. 

Οδηγίες για τη δημιουργία του λογαριασμού, τη διαδικασία προγραμματισμού των 

διαδικτυακών ενημερώσεων και για τον τρόπο σύνδεσης στο Zoom θα λάβετε με 
επόμενο μήνυμα. Αν αντιμετωπίσετε τεχνικές δυσκολίες, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την κα Κ. Πινότση (τηλ. 210 6009800 εσωτερ. 1218, 
email pinotsik@acg.edu). 

Επισημαίνουμε ότι, λόγω της τροποποίησης του ωρολογίου προγράμματος των 
μαθημάτων, των αυξημένων υποχρεώσεων των Εκπαιδευτικών για την εποπτεία 

των χώρων του Σχολείου στα διαλείμματα και της αύξησης των ωρών επικοινωνίας 
με τους Γονείς (2 ή 3 ώρες την εβδομάδα), η δυνατότητα τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με τους Διδάσκοντες είναι δύσκολη. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους:  

Υποδιευθυντές Γυμνασίου (mvasiliou@acg.edu, smavrikou@acg.edu),  
Υποδιευθυντές Λυκείου (msiamos@acg.edu, kaba@acg.edu) αντίστοιχα ή με την 

κα Δ. Σπυροπούλου (pierceibsecretariats@acg.edu) για το ΙΒ. 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Στις συνθήκες που μας επιβάλλει η υγειονομική κρίση, έχουμε εργαστεί μεθοδικά, 

μελετώντας καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία 
με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και με την αμέριστη συμπαράσταση των 

Εκπαιδευτικών του Σχολείου, εφαρμόζουμε ένα νέο σύστημα επικοινωνίας. Παρά 
τις μεμονωμένες δυσκολίες που πιθανόν να παρουσιαστούν το πρώτο διάστημα 

(όπως η έλλειψη εξοικείωσης ορισμένων Γονέων με την πλατφόρμα, η λιγότερο 
συχνή επικοινωνία με τους καθηγητές των ολιγόωρων μαθημάτων ή τεχνικά 

προβλήματα) όλοι οι Γονείς θα έχουν συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
και σε τακτά χρονικά διαστήματα αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας με τους 

Εκπαιδευτικούς. 
Με εκτίμηση, 

Από τις Διευθύνσεις Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΒ 
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