ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ SKYWALKERS
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Το XTMPI και οι Skywalkers σας εύχονται μαγικά
Χριστούγεννα και είναι στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουν τις εξής διακρίσεις:
* 1ο Παγκόσμιο Βραβείο στην εξέταση IGCSE Αγγλικής Γλώσσας απονεμήθηκε στη μαθήτριά μας
Αυγούστα Ιωάννου και στο σχολείο μας.
* Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του μαθητή μας Σπυρίδωνα Τσιλλίδη έχει επιλεχθεί στις 5 καλύτερες
χριστουγεννιάτικες κάρτες μεταξύ 130 χωρών.
* Η εθελοντική προσφορά των Skywalkers απέφερε καρπούς αφού βοήθησε δραστικά στο να
επιστρέψουν οι δύο ασθενείς του Νοσοκομείου Λεμεσού που βοηθούσαν στα σπίτια τους.
Συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές για τη συνεχή υποστήριξή τους σε όλες τις φιλανθρωπικές
εκδηλώσεις του XTMPI.

Αγαπητοί γονείς και μαθητές του XTMPI,
Ακόμη μια χρονιά φτάνει αισίως στο τέλος της, μαζί και τα 30χρονα του φροντιστηρίου μας.
Επομένως, πιστεύουμε ότι αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να ανατρέξουμε στα επιτεύγματα μας
και παράλληλα να ενδυναμώσουμε τους εαυτούς μας με νέους στόχους για τη νέα χρονιά.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά σας για τις γνώσεις που
απέκτησαν τη χρονιά που μας πέρασε και για τη σκληρή τους δουλειά. Τους ενθαρρύνουμε να
συνεχίσουν την προσπάθειά τους με θετικότητα, ενθουσιασμό και αγάπη προς τη μάθηση.
Σας ευχόμαστε χαρούμενη, υγιή και εποικοδομητική Νέα Χρονιά κοντά στους αγαπημένους σας.

Να θυμάστε το θέμα της χρονιάς μας «ΕΝΔΥΜΩΣΗ» και να βρείτε τρόπους να
ενδυναμώνετε τους εαυτούς σας και τα παιδιά σας κατά τη διάρκεια αυτής της
εορταστικής περιόδου.
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟ…
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
▪ Ένα ενδυναμωτικό καλωσόρισμα για τους Skywalkers και Skyparents μας! Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν
και οι γονείς ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα και την πρωτοποριακή και εμπειρική μέθοδο
διδασκαλίας μας.
▪ Οι Skywalkers μέσω της συμμετοχής τους στο πρώτο Vegan Fam Festival στη Λάρνακα, καθώς και η
ομιλία της κυρίας Τσολάκη Μεταξά ενδυνάμωσαν τους ίδιους τους μαθητές και τους καθηγητές όσον
αφορά την υγιεινή διατροφή και την προστασία του πλανήτη.
▪ Οι γονείς και οι μαθητές ενημερώθηκαν για την καινούρια εξέταση του IGCSE μέσω λεπτομερούς
παρουσίασης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
▪ Η πρώτη συνάντηση των γονέων με τους καθηγητές μας διεξήχθη με ζωντανή μετάδοση από τον Super
FM και επίσκεψη εκπροσώπων από το British Council, Swiss Education Group και το Γαλλικό Ινστιτούτο
Κύπρου. Οι μαθητές και οι γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ακαδημαϊκή τους
πρόοδο. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι πληροφορήθηκαν για τον μέλλον των παιδιών τους στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και παρακολούθησαν την παρουσίαση της Δρ. Τσολάκη Μεταξά με
τίτλο «Ενδυνάμωση του εαυτού μας και των παιδιών μας».
▪ Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έκδοση του θεατρικού της κυρίας Ξένιας με
τίτλο «Τα Δάκρυα που έγιναν Διαμάντια», το οποίο είναι διαθέσιμο προς πώληση στο σχολείο μας και
σύντομα διαδικτυακά στο Amazon.
▪ Τα Τμήματα των Γαλλικών του XTMPI, GCIS και SEG παρευρέθηκαν στο δείπνο με τίτλο «Διασταύρωση
Κουλτούρων», όπου τιμήθηκαν οι συνεργάτες μας από Γαλλία, Αμερική και Ελβετία.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
▪ Έλαβε χώρα ο 1ος Διεθνής Διαγωνισμός BrainoBrain. Συγχαρητήρια στους 22 μαθητές μας που έλαβαν
μέρος, είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα και πήραν παγκόσμια βραβεία.
▪ 33 Skywalkers δήλωσαν συμμετοχή στο Summer School μας που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο
του 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
▪ Πραγματοποιήθηκε ενδυναμωτική επίσκεψη των Skywalkers στην εκπομπή Soundtrack of Love.
▪ Ο κύριος Stanislav Osadchiy από το Ρωσσικό Πολιτιστικό Κέντρο Κύπρου απένημε βραβεία στους
μαθητές μας μετά την επιτυχία τους στις εξετάσεις Ρώσσικης Γλώσσας.
▪ Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στο Λεβέντειο Μουσείο και στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
▪ 1ο Παγκόσμιο Βραβέιο στην εξέταση IGCSE (ως Πρώτης Γλώσσας) Edexcel Pearson για το σχολείο μας
και την μαθήτριά μας Αυγούστα Ιωάννου. Η απονομή των βραβείων – Outstanding Pearson Learner
Award – έγινε σε ειδική τελετή στη Λευκωσία. Συγχαρητήρια Αυγούστα και XTMPI!
▪ Προβλήθηκε με επιτυχία η γαλλική ταινία «Ο Μικρός Πρίγκιπας», η οποία έδωσε μηνύματα στα
παιδιά μας για το πώς να είναι καλύτεροι άνθρωποι.
▪ Προβολή της ταινίας “Last Christmas” στον κινηματογράφο K-Cineplex στα αγγλικά. Η ταινία δίδαξε
τους IGCSE speaking students πώς να αξιοποιούν την κάθε στιγμή της ζωής τους και να αγαπούν ο
ένας τον άλλο.
▪ Η συγγραφέας Χριστίνα Μεταξά παρουσίασε το βιβλίο της «Φιδάκης Αμυαλάκης» στο φροντιστήριό
μας. Η παρουσίαση της Χριστίνας ενδυνάμωσε τους μαθητές και τους μύησε στη μαγεία της μάθησης.
▪ Οι Skywalkers επισκέφτηκαν το Ριάλτο όπου παρακολούθησαν τη μαγική παράσταση από την Όπερα
της Κερύνειας σε συνεργασία με καταξιωμένους μουσικούς της Νέας Υόρκης.
▪ Φέτος γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα με την εργασία ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ «Μοιράζοντας Αγάπη» δίνοντας
κάρτες με το μήνυμα ότι «Κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του χωρίς αγάπη».
▪ Ο Δεκέμβριος μας έκλεισε με κλίμα αγάπης με χριστουγεννιάτικες χορωδίες, χορό και διάχυτο
χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Οι μαθητές μας απόλαυσαν το μικρό τους σοκολατένιο δωράκι και πήραν
τα δελτία προόδου τους προτού μας αποχαιρετίσουν με πολλές αγκαλιές και φιλιά.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ…
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Τρίτη 7 Ιανουαρίου – Πρώτο μάθημα Δεύτερου Τριμήνου.
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου – Λήξη αιτήσεων UCAS.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Παρασκευή 14-Κυριακή 16 Φεβρουαρίου – Εκπαιδευτική εκδρομή στον Αγρό για τους μαθητές των
επιπέδων SkyTeens C, SkyWalkers A, B, IGCSE και για το τμήμα Μαθηματικών.
Κυριακή 16-Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου – Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελβετία για τους μαθητές που
ενδιαφέρθηκαν για φοίτηση στον τομέα των Ξενοδοχειακων Σπουδών στα Ελβετικά πανεπιστήμια με την
εταιρεία SEG.
ΜΑΡΤΙΟΣ
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου – Απονομή των βραβείων και φιλανθρωπική παράσταση των Public Speakers
στο Παττίχειο Θέατρο με θέμα: Ενδυνάμωση και Διάδοση της Αγάπης.
Σημειώστε την ημερομηνία αυτή! Μην το χάσετε!
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Κυριακή 5 Απριλίου – Εκπαιδευτική επίσκεψη των Skywalkers στον κινηματογράφο K-Cineplex.

ΜΑΪΟΣ
Έναρξη εξετάσεων στην Αγγλική, Γαλλική και Ρώσσικη γλώσσα.
Διεξαγωγή του διεθνούς διαγωνισμού BrainoBrain στην Κροατία
(οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα).
ΙΟΥΝΙΟΣ
Ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στην Αγγλική, Γαλλική και Ρώσσικη γλώσσα.
Πέμπτη 18 Ιουνίου – Τελική Γιορτή
Τετάρτη 24 – Δευτέρα 29 Ιουνίου – Εξετάσεις GCELE για τα παιδιά όλων των επιπέδων της Αγγλικής
γλώσσας. (οι ακριβείς ημερομηνίες και οι ώρες θα ανακοινωθούν αργότερα).

Για παραιτέρω πληροφορίες και φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις μας
επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook: Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute

