
                               

Οι Skywalkers εύχονται σε όλους Καλές Γιορτές!!! 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ SKYWALKERS 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

Αγαπητοί γονείς και φίλοι του XTMPI,  
Φτάνει κι αυτή η χρονιά στο τέλος 
της.  Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή  
να αναλογιστούμε τι πετύχαμε με 
πείσμα και υπομονή, αλλά και να 
θέσουμε καινούργιους στόχους για το 
καινούργιο έτος. 
Μην ξεχάσετε λοιπόν να συγχαρείτε 
τα παιδιά σας για την μέχρι τώρα 
επιτυχία τους και να τα ενθαρρύνετε 
να συνεχίσουν την εξαιρετική  
προσπάθεια τους. 
 

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές, 
κοντά στα αγαπημένα σας 
πρόσωπα. 
 Σας περιμένουμε στις 21 & 22 
Δεκεμβρίου για νa τραγουδήσουμε   
όλοι μαζί Χριστουγεννιάτικα 
Τραγούδια . 

  

Το πρώτο μας τρίμηνο: 
Σεπτέμβριος:  

 Όπως κάθε Σεπτέμβρη έτσι και φέτος 
το σχολείο μας άνοιξε τις πόρτες του 
και υποδέχθηκε τους μαθητές με 
ενθουσιασμό, γέλιο και χαρά. Οι νέοι 
γονείς είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν σχετικά με την ύλη των 
μαθημάτων μέσα από παρουσιάσεις 
που οργανώθηκαν από το 
εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου 
μας.  
Οκτώβριος:  
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 
γονέων-καθηγητών σχετικά με την 
πρόοδο των μαθητών μας.  
Όσοι γονείς παρευρέθηκαν είχαν την 
ευκαιρία να ακούσουν την ομιλία της 
κας Ξένιας Τσολάκη Μεταξά με θέμα    
«Βιωματική Μάθηση» και να χαρούν 
με τις φετινές εργασίες των παιδιών 
τους, με θέμα την «ΥΠΟΜΟΝΗ».  
Νοέμβριος: 
Τα Master Classes για σκάκι και 
έξυπνα παιχνίδια από τον κο Νίκο 
Λυγερό είχαν μεγάλο ενδιαφέρον από 
παιδιά διαφορετικών ηλικιών. 
Ακόμη, πραγματοποιήθηκε 
παρουσίαση σε γονείς και μαθητές, με 
θέμα τα καινούργια κριτήρια της 
εξέτασης IGCSE.  
 

 

 
 
Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε επίσης η 
παρουσίαση της κας Ξένιας 
Τσολάκη Μεταξά με θέμα «Χρήση 
αυθεντικων τραγουδιών στην 
ενίσχυση της διδασκαλίας» στα 
πλαίσια της έκθεσης English 
Language Learning & 21st Century 
Skills. 
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 
επισκέψεις από αναγνωρίσιμα 
Βρετανικά και Αμερικάνικα 
πανεπιστήμια:Warwick(UK), 
Southampton(UK), 
Gannon(USA). 
Δεκέμβριος: 
Μία εξαίρετη απονομή βραβείων 
πραγματοποιήθηκε στις 6 
Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο  
Atlantica Miramare, όπου 
βραβεύτηκαν οι μαθητές μας με τη 
ψηλότερη βαθμολογία στις 
εξετάσεις της περσινής χρονιάς. 
259  μαθητές μας έλαβαν βραβείο 
για την επίδοση τους στις 
εξωτερικές εξετάσεις Μαΐου/ 
Ιουνίου 2017 Εdexcel, Cambridge, 
AQA, GCELE, Delf, Russian, ICT 
Cambridge. 
Είμαστε περήφανοι για τις 
επιτυχίες της εκπαιδευτικής 
μας οικογένειας! 
 
 
 

 

Εκδηλώσεις 1ου τριμήνου 

Σεπτέμβρης: 
 Ενημέρωση γονέων για τους 

στόχους, την ύλη και τις μεθόδους 
διδασκαλίας.  
Οκτώβρης: 

Συναντήσεις γονέων-καθηγητών 

Νοέμβρης: 
 Master classes από τον κο Νίκο 

Λυγερό. 
Δεκέμβρης: 

Απονομή βραβείων 
Επερχόμενες Εκδηλώσεις 

20 Δεκεμβρίου 
Ο Άγιος Βασίλης θα επισκεφθεί το 

σχολείο μας και θα σκορπίσει 
χαρά. 

3:30μμ-4:30μμ 
21&22 Δεκεμβρίου 

Χριστουγεννιάτικες χορωδίες 
21/12: 3:00-3:30, 4:00-4:30, 5:00-

5:30, 5:30-6:00  
22/12: 3:00-3:30, 4:00-4:30, 5:00-

5:30, 6:00-6:30 
*Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι 

χορωδίες θα γίνουν στην καφετέρια 
Ιανουάριος 

Προθεσμία για αιτήσεις Αγγλικών 
Πανεπιστημίων – 15 Ιανουαρίου 

Φεβρουάριος 
Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελβετία. 

Μάρτιος 
Εκπαιδευτικό τριήμερο 

24/3 2η Συνάντηση γονέων-
καθηγητών 

Ενημερωτική Συνεδρία για τα 
Πανεπιστήμια 

Ιούνιος 
4/6-29/6 Summer Ielts 

21/6-13/7 Summer School για 
προετοιμασία Α’ Γυμνασίου 

 25/6 Τελική Γιορτή 
27/6 Τελικές Εξετάσεις GCELE 

Πρόγραμμα Γιορτών 
Τα μαθήματα  τελειώνουν στις  

22/12 και αρχίζουν στις 8/1. 

Η γραμματεία θα είναι ανοιχτή  

27,28,29/12 & 3,4,5/1 

Ωράριο: 9-1 & 3-7 

Για πληροφορίες και φωτογραφίες 
από όλες τις εκδηλώσεις 

επισκεφθείτε  το Fαcebook μας 
Xenia Tsolaki Metaxa Private 

Institute 

Και την ιστοσελίδα μας 

www.xtmpi.ac.cy 


