ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2018
6η Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο.
Κεντρικό κτίριο Ιδιωτικού φροντιστηρίου (καφετέρια)
Αγαπητοί γονείς,
Η παρουσία σας στην συνάντηση γονέων καθηγητών είναι σημαντική.
Ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας και παρακολουθήστε τις πιο κάτω
σημαντικές παρουσιάσεις:
“Ευτυχισμένα παιδιά στο σχολείο και στο σπίτι”…. από την Kα Ξένια Τσολάκη Μεταξά στις 4:00
Σπουδές στην Γαλλία….από την Κα Νάτα Παπαευτυχίου του Γαλλικού Ινστιτούτου στις 4.50
 Σπουδές στην Ελβετία ……….από τον Κο Ευγένιο Σάββα του Swiss Education Group στις 5.20
 Σπουδές στην Αγγλία από τους συμβούλους και συνεργάτες μας από British Council στις 6:00



Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να ενημερωθείτε από τους αντιπροσώπους των πολύ πρωτοποριακών
προγραμμάτων μας:
 Fun Ecole ICT Computer skills enriched by emotional intelligence για παιδιά 6-14.
 Brainobrain- για παιδιά 4-13
Ενημέρωση επίσης θα υπάρχει και για τα δύο μας καλοκαιρινά ταξίδια για παιδιά 11-17 χρονών:
 στην Αγγλία 21-27 Ιουλίου
 στην Γαλλία 4-10 Αυγούστου
Για να αποφευχθεί συνωστισμός κατά τη διάρκεια των συναντήσεων παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις
ώρες που αναγράφονται πιο κάτω. Αν έχετε περισσότερα από ένα παιδιά επιλέξτε μία από τις ώρες που
αναγράφονται και σιγουρευτείτε ότι θα πάρετε αριθμό από την κάθε καθηγήτρια ώστε να γνωρίζετε την
σειρά σας.

INVITATION
PARENTS-TEACHERS MEETING 2018
Saturday, 6th of October 2018
Our Institute’s Main Building (cafeteria)
Dear parents,
Your presence at our first parents-teachers meeting is essential.
Speak with your children’s teachers, be informed about their progress and also attend the
following informative presentations:





Happy Children at school and at home by Mrs. Xenia Tsolaki Metaxa, PhD at 4:00
Studies in France ……………………………….……by Nada Papaeftychiou at 4:50
Studies in Switzerland…………………………………….by Evgenios Savva at 5.20
Studies in England……………………………by the British Council officers at 6:00

You will also be able to speak to the representatives of our innovative programs
 Fun Ecole ICT SKILLS for kids 6-14
 Brainobrain for kids 4-13
You will also be informed about our upcoming educational summer schools to
 England 21st -27th of July
 France 4th -10th of August
To avoid long queues, please follow the time slots that have been allocated to your child. If you have more
than one children, please choose one of the hours.

