
                               

 

Οι  Skywalkers εύχονται σε όλους Καλές Γιορτές!!! 

  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ SKYWALKERS 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

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  προσπάθειά τους. 
 
Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές 
και ευτυχισμένο το νέο έτος, 
κοντά στα αγαπημένα σας 
πρόσωπα. 
    

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    
«Ευτυχισμένα παιδιά» και να χαρούν 
με τις φετινές εργασίες των παιδιών 
τους, με θέμα την «Αποδοχή και 
Επιμονή».  Ακόμη, 
πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις από 
Πανεπιστήμια της Ελβετίας, Αγγλίας, 
Γαλλίας καθώς και για τα τεστ 
επαγγελματικού προσανατολισμού 
που προσφέρει το φροντιστήριό μας, 
Horizon και Profiler. 
 

 

Νοέμβριος: 
Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική 
συνάντηση στους γονείς για το 
πρωτοποριακό πρόγραμμα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων 
Brainobrain. 
Ακόμη, το επίπεδο Skywalkers B 
μαζί με τις καθηγήτριες τους 
πραγματοποιήσαν μονοήμερη 
εκδρομή στην πράσινη γραμμή 
και το Λεβέντειο μουσείο στη 
Λευκωσία. 
 
Δεκέμβριος: 
Αυτό τον μήνα είχαμε την τιμή να 
βραβευτούμε από το British 
Council για τις επιτυχίες των 
μαθητών μας. Ακόμη, μεγάλη 
επιτυχία είχε η παρουσίαση και 
ομιλία της κας Ξένιας με θέμα «Η 
επίδραση του funecole στην 
ενίσχυση των γλωσσικών 
ικανοτήτων» στο Hilton Hotel 
στις 6 Δεκεμβρίου σε συνεργασία 
με την Digipro. Τέλος, μεγάλη 
επιτυχία είχαν οι χορωδίες μας 
στις 19,20,21 Δεκεμβρίου με 
πολλή μουσική, χορό, διασκέδαση. 
 
Είμαστε περήφανοι για τις 
επιτυχίες της εκπαιδευτικής 
μας οικογένειας! 
 

 

Εκδηλώσεις 1ου τριμήνου 
Σεπτέμβριος: 

 Ενημέρωση γονέων για τους 
στόχους, την ύλη και τις μεθόδους 

διδασκαλίας.  
 

Οκτώβριος: 
Συναντήσεις γονέων-καθηγητών 
Παρουσίαση κας Ξένιας Τσολάκη 
Μεταξά με θέμα « Ευτυχισμένα 

παιδιά» 
Παρουσιάσεις πανεπιστημίων 

Αγγλίας, Γαλλίας, Ελβετίας 
Ενημέρωση για τα τεστ 

επαγγελματικού προσανατολισμού – 
Horizon/ Profiler 

 
Νοέμβριος: 

 Ενημερωτική συνάντηση για το 
πρωτοποριακό πρόγραμμα 

Brainobrain 
Επίσκεψη στο Λεβέντειο Μουσείο, 

Λευκωσία 
 

Δεκέμβριος: 
Ομιλία κας Ξένιας Τσολάκη Μεταξά 
με θέμα « Η επίδραση του funecole 

στην ενίσχυση των γλωσσικών 
ικανοτήτων, στο Hilton 

Χριστουγεννιάτικες χορωδίες στις 
19,20,21 Δεκεμβρίου 

 

 

 



 

Επερχόμενες Εκδηλώσεις 
Ιανουάριος 

Φωτογραφική έκθεση 30χρονων 
Φεβρουάριος 

1-3/2 Εκπαιδευτικό τριήμερο στον 
Αγρό 

17-20/2 Εκπαιδευτικό ταξίδι στην 
Ελβετία. 

24/2 Κινηματογράφος 
28/2 Τσικνοπέμπτη- έναρξη  

εορτασμών για τα καρναβάλια 
 

Απρίλιος 
10/4 Απονομή βραβείων & 

φιλανθρωπική παράσταση public 
speaking στο Παττίχειο Θέατρο 

17/4 2η Συνάντηση γονέων-
καθηγητών 

Διακοπές του Πάσχα 19/4-4/5 
Μάιος 

11/5 Έκθεση Μωραΐτη  
15/5 Φεστιβάλ Επιστήμης 

Ιούνιος 
22/6 Εκδήλωση 30χρονων για τους 

αποφοίτους XTMPI & FIT  
 24/6 Τελική Γιορτή 

26/6 Τελικές Εξετάσεις GCELE 
Αύγουστος 

4-11/8 Εκπαιδευτικό ταξίδι στο 
Παρίσι 

 
 
 

Πρόγραμμα Γιορτών 
Τα μαθήματα  τελειώνουν στις  

21/12 και αρχίζουν στις 7/1. 

Η γραμματεία θα είναι ανοιχτή  

27&28/12 & 3&4/1 

Ωράριο: 9-1 & 3-6 

Για πληροφορίες και φωτογραφίες 
από όλες τις εκδηλώσεις 

επισκεφθείτε  το Facebook μας 
Xenia Tsolaki Metaxa Private 

Institute 

Και την ιστοσελίδα μας 

www.xtmpi.ac.cy 

 

 

 

Ιανουάριος: 

Στις 23 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί 
στο φροντιστήριό μας φωτογραφική 
έκθεση με τις πιο όμορφες στιγμές που 
ζήσαμε μαζί τα τελευταία 30 χρόνια. Η 
έκθεση θα είναι αναρτημένη στους 
τοίχους του φροντιστηρίου και όλοι 
εσείς θα έχετε την ευκαιρία να δείτε 
από κοντά την πορεία 30 χρόνων 
τυπωμένη σε φωτογραφικό χαρτί 
καθώς και να αγοράσετε κάποιες από 
αυτές προσφέροντας στο 
φιλανθρωπικό μας έργο. 

Φεβρουάριος: 

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του  
Φλεβάρη θα πραγματοποιηθεί το 
καθιερωμένο εκπαιδευτικό τριήμερο 
στο Ξενοδοχείο Ρόδον, στον Αγρό. Οι 
μαθητές που θα συμμετάσχουν, θα 
έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την 
αγγλική γλώσσα μέσα από διάφορες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, νύχτα 
κινηματογράφου, παράσταση public 
speaking κτλ. 

Στις 15-20 Φεβρουαρίου, θα 
πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό 
ταξίδι στην Ελβετία, όπου οι μαθητές 
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
από κοντά πανεπιστήμια που 
ασχολούνται με τον τομέα των 
Ξενοδοχειακών. 

Στις 24 Φεβρουαρίου όλα τα παιδιά του 
φροντιστηρίου μας θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια 
ταινία έκπληξη στον κινηματογράφο 
K- Cineplex. 

Απρίλιος: 

Στις 10 Απριλίου θα γίνει μια μεγάλη 
παράσταση στο Παττίχειο από τους 
μαθητές του  Public Speaking. Στην 
ίδια εκδήλωση, θα λάβουν μέρος όλα τα 
παιδιά που παρακάθησαν στις 
εξωτερικές εξετάσεις GCELE τον Ιούνιο 
του 2018 για να παραλάβουν τα 
διπλώματα και τα βραβεία τους. 

Στις 17 Απριλίου θα 
πραγματοποιηθεί η δεύτερη 
συνάντηση γονέων- καθηγητών 
όπου θα έχετε την ευκαιρία να 
ενημερωθείτε για την πρόοδο του 
παιδιού σας. 

Μάιος: 

Στις 11 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί 
η έκθεση του σπουδαίου 
ζωγράφου Τάκη Μωραΐτη με 
εξαίρετά του έργα. Ακόμη, οι 
μαθητές των θετικών επιστημών 
θα πραγματοποιήσουν φεστιβάλ 
με διάφορες εργασίες, παρουσιάσεις 
κτλ. 

Ιούνιος: 

Στις 22 Ιουνίου θα γίνει το μεγάλο 
κοκτέιλ πάρτι , γεμάτο εκπλήξεις, 
για τα 30 χρόνια λειτουργίας του 
φροντιστηρίου όπου θα είναι 
καλεσμένοι όλοι οι μαθητές οι 
οποίοι αποφοίτησαν από το 
φροντιστήριο ή υπήρξαν ποτέ 
μαθητές της κας Ξένιας. 

Η τελική μας γιορτή φέτος θα γίνει 
στις 24 Ιουνίου όπου τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να παίξουν 
διάφορα παιχνίδια, να χορέψουν και 
να τραγουδήσουν με τις δασκάλες 
τους. 

Οι τελικές εξετάσεις GCELE θα 
γίνουν στις 26 Ιουνίου. 

Αύγουστος: 

Στις 4-11 Αυγούστου θα 
πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό 
ταξίδι στη Γαλλία με το τμήμα των 
Γαλλικών του φροντιστηρίου μας. 


