
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη Winners Education έχουμε αρκετές και πολύ σημαντικές δραστηριότητες 
για αυτό το μήνα.   
Πρώτα από όλα έχουμε τη χαρά να βρεθούμε και να τα πούμε σε μια 
μοναδική γιορτή όπου μεταξύ άλλων θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου του Α’ 

τετραμήνου και τα πτυχία των επιτυχόντων των εξετάσεων!  
 

Επίσης, αυτό το μήνα έχουμε και τις δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις των Αγγλικών και    
Γαλλικών για τις εξετάσεις του Μαΐου. 

 
 

Για το Φεβρουάριο λοιπόν έχουμε: 
_____ 

 

 

 

 

 

                                                                               Window to the World 

 Μαγικά κόλπα από την Νότιο Αφρική 
 

   

 

 

 

 

 

  

Το σχολείο μας είναι μια  

                                   

                                    

                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

WINNERS  

EDUCATION  

 

 

WinnerMania 

 

 O Mήνας:  

 

Ο  Νοέμβριος 

ή Νοέμβρης 

είναι ο 

ενδέκατος 

μήνας του έτους 

κατά 

το Γρηγοριανό 

ημερολόγιο  και 

έχει 30 ημέρες. 

Ο Νοέμβριος 

ξεκινά κάθε 

χρόνο την ίδια 

ημέρα που 

αρχίζουν 

ο Φεβρουάριος  

και ο  Μάρτιος , 

με εξαίρεση τα 

δίσεκτα έτη. Το 

λουλούδι του 

μήνα είναι το  

χρυσάνθεμο  και 

η πέτρα του 

μήνα το  τοπάζι  

(αν βρείτε 

κάποιο να μας 

το πείτε κι 

εμάς!)   

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

02/11/2014 Μονοήμερη απόδραση-εκδρομή στον 
Παράδεισο της Διπλανής Πόρτας, 
Βοτανικό Κήπο Διομήδους. 

03-04/11/2014 
 

Παράδοση 1ης Ενημέρωσης Προόδου 
Αγγλικών-Γαλλικών-Γερμανικών  στους 
μαθητές μας. 

05/11/2014 2η Συνάντηση Προσωπικού 

17/11/2014 Επέτειος του Πολυτεχνείου-Δεν θα 
διεξαχθούν μαθήματα 

01/10-30/11/2014 Συνέχεια προγράμματος Den Voices 
Connect, Be an agent of Change. 
Ενώνουμε τις φωνές μας με σχολεία απ’ 
όλο τον κόσμο και συνδεόμαστε 
διαδικτυακά για να γίνουμε η αλλαγή και 
να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο 
στοχεύοντας στην ανάπτυξη της 
ομαδικότητας και της συνεργασίας. 

01/10-30/11/2014 Συνέχεια του TedEd Club από την τάξη 
της fastprof. Με στόχο την αναζήτηση 
της ευτυχίας και του καλύτερου μας 
εαυτού μέσα από παρουσιάσεις των 
μαθητών μας στην αγγλική γλώσσα 
απευθυνόμενοι σε αγγλόφωνο κοινό. 

01/10-30/11/2014 Συνέχεια προγράμματος What Season 
Is It? από τα μικρούλια μας. 
Ενισχύουμε την γλωσσική μας 
επικοινωνία και σε συνεργασία με άλλα 
σχολεία μαθαίνουμε και μοιραζόμαστε 
την εποχή της κάθε χώρας. 

01-20/11/2014 Παρακολούθηση μαθημάτων των 
τάξεων του σχολείου μας από την 
Υπεύθυνη Σπουδών κα. Κυρικάκη 

01-15/11/2014 
Δηλώσεις 
συμμετοχής 

«Το Παραμύθι Χωρίς Όνομα» 
Θεατρική Παράσταση στο θέατρο 
Κιβωτός την Κυριακή 07/12/2014 

22/11/2013 Παρουσίαση της Υπεύθυνης Σπουδών 
του σχολείου μας στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Εκπαίδευσης με θέμα: 
 Ανοίγοντας Παράθυρο στον Κόσμο για  
μαθητές-και όχι μόνο! 

23 -24/11/2013 
Master NLP in Education – Μηνιαία 
συνάντηση των εκπαιδευομένων  

 

σε αυτό το τεύχος 
Συνοπτικό ημερολόγιο σελ.1 

Ενημέρωση προόδου και άλλα…σελ.2 

Πάμε εκδρομή!!! σελ.3 

Εξοσχολικά σελ.4 

 
ΤΕ ΥΧΟΣ   
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Τι πιο όμορφο από το να μοιραστείς την γνώση; 

 Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε πως μια ανοιχτή βιβλιοθήκη για τους μαθητές μας ήταν η 

ιδανική προσθήκη στο «σαλόνι» μας! 

Όπως και στο Α έτσι και στο Β εκπαιδευτήριο διαμορφώθηκε ειδικός χώρος όπου 

μπορούμε να δανειστούμε βιβλία, να τα διαβάσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί τους στον 

ελεύθερο χρόνο μας! 

Τι πρέπει να κάνουμε; Απλώς επιλέγουμε το βιβλίο που θέλουμε και πηγαίνουμε στην 

γραμματεία να το καταχωρήσει στο όνομά μας! Μας άρεσε τόσο η ιδέα που έχουμε 

κιόλας ξεκινήσει να επιστρέφουμε τα πρώτα βιβλία και να επιλέγουμε τα επόμενα!  

 
 

                      Μοιραζόμαστε την Μαγεία του Βιβλίου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
 

30/01/2015 

 
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Ημέρα αλληλεγγύης και προσφοράς μέσα σε 
μια γιορτή δημιουργικότητας. Λεπτομέρειες 

και Φωτογραφίες στην 2
η
 σελίδα! 

 

 
02/02/2015 

 
Έναρξη Δηλώσεων συμμετοχής στις 

εξετάσεις Αγγλικών 

 
 

09/02/2015 

 
Λήξη δηλώσεων συμμετοχής για το 

«The Voice» στις 09/03. 
Περιορισμένος αριθμός θέσεων. 

 

 
09/02/2015 

 
Έναρξη Δηλώσεων συμμετοχής στις 

εξετάσεις Γαλλικών 

 
11/02/2015 

 
4η συνάντηση προσωπικού του 

σχολείου μας 

 
12/02/2015 

 
Λήξη Δηλώσεων συμμετοχής στις 

εξετάσεις Michigan 

 
15/02/2015 

10.30 Καλωσόρισμα/Bazaar 
11:00 Έναρξη εκδήλωσης 

 
My Winners Day 

Ετήσια Γιορτή Winners Education 
Λεπτομέρειες στην 2

η
 σελίδα 

 

 
23/02/2015 

 

 
Αργία - Καθαρά Δευτέρα 

 
05/03/2015 

 
Λήξη Δηλώσεων συμμετοχής στις 
εξετάσεις Αγγλικών και Γαλλικών 

 
 

    
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

 

O Mήνας:   
 
Είναι ο «κουτσός»!  
Ο Φεβρουάριος,  ή 
Φλεβάρης ή 
Κουτσοφλέβαρος 
είναι ο δεύτερος 
μήνας του έτους, 
με 28 μέρες στα 
κοινά έτη και 29 
στα δίσεκτα, κάθε 
τέσσερα χρόνια.  
 
Ξέρουμε ότι οι 
χρονολογίες που 
διαιρούνται 
ακριβώς με το 4,  
όπως το 2008,2012 
κ.ο.κ είναι τα 
δίσεκτα έτη .  Ότι  
και σε αυτό έβαλε 
το χεράκι του 
Έλληνας το 
ξέραμε;   
Η προσθήκη μιας 
επιπλέον ημέρας 
των δίσεκτων ετών 
ξεκίνησε από το 44 
π.Χ. όταν ο Ιούλιος 
Καίσαρας άλλαξε 
το Ρωμαϊκό 
ημερολόγιο με την 
βοήθεια του 
Έλληνα  
αστρονόμου 
Σωσιγένη!  
  
Στην Ελλάδα ο 
μήνας αυτός έχει 
πάρει πολλές 
ονομασίες λόγω 
της μικρής του 
διάρκειας. Εκτός 
από κουτσό τον 
αποκαλούν και 
«μικρό», 
«φλιάρη», 
«γκουζούκη», και 
«κούντουρον» που 
στα ποντιακά 
σημαίνει κοντή 
ουρά!  
 
Η ονομασία 
Φλεβάρης 
προέρχεται από 
τις φλέβες, 
δηλαδή τα 
υπόγεια νερά που 
αναβλύζουν στην 
διάρκειά του από 
τις πολλές βροχές.  
 

  

 

 

Σίγουρα θα συμφωνείτε πως η μαγεία της 
γλώσσας είναι να μπορείς να επικοινωνείς! 
Γι’ αυτό στην Winners Education ξεκινάμε από 
νωρίς!  
Το πρώτο Skype για τα παιδιά της Bumper και 
της Kids2 είναι γεγονός! 
Συζητήσαμε λοιπόν μέσω skype με τον 
καταπληκτικό διεθνή εκπαιδευτικό Steve 
Sherman.   
Τι είπαμε? Τον ρωτήσαμε για διάφορα 
αγαπημένα πράγματα και ασχολίες και την 
καλύτερη έκπληξη μας την φύλαξε για το τέλος!  
Ο κ. Sherman  μας έμαθε 2 μοναδικά μαγικά τρικ 
τα οποία και εξασκήσαμε άμεσα όπως βλέπετε 
και στην εικόνα! 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

          

 ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Ο πρώτος μήνας του έτους έκλεισε μέσα σε 
ένα συννεφάκι αγάπης, αλληλεγγύης και 
χρυσόσκονης!  
Ήμασταν όλοι εκεί για να προσφέρουμε με 
τα χεράκια μας και από την καρδιά μας ένα 
χαμόγελο στα προσωπάκια των κοριτσιών 
του Χριστοδούλειου Ιδρύματος. 
Περάσαμε μαγικά!  
Κάναμε την πρόβα του τραγουδιού “Βe an 
agent of change” που θα ηχογραφήσουμε 
με 2 Αμερικάνικα σχολεία. Χορέψαμε, 
τραγουδήσαμε, ήπιαμε καφεδάκι και 
φυσικά επιδοθήκαμε σε ατελείωτες 
δημιουργίες που θα μοιραστούμε με όλους 
στην ετήσια γιορτή μας στο Bazaar με τις 
χειροτεχνίες  στην My Winners Day! 
Ανυπομονούμε να εκθέσουμε αυτές τις 
υπέροχες δημιουργίες! Είμαστε πολύ 
περήφανοι! Μπράβο παιδιά!    
           

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συμβουλή 
του μήνα 
 
 

 

 

Τα σημαντικά 
γεγονότα του μήνα :  
 
Το 1894 και 
συγκεκριμένα στις 13 
Φλεβάρη, οι αδελφοί 
Lumiere (Λιμιέρ)  
εφευρίσκουν μια 
συσκευή που 
λειτουργεί ως κάμερα 
και μηχανή προβολής 
και την ονομάζουν… 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ!  
 
21 Φεβρουαρίου  του 
1927, γεννήθηκε ο 
πασίγνωστος Γάλλος 
σχεδιαστής μόδας 
Iber de Givenchy. 
  
Στις 26 Φεβρουαρίου 
του 1936 ο 
Φέρντιναντ Πόρσε 
παρουσιάζει το 
«Λαϊκό Αυτοκίνητο», 
γνωστότερο ως 
Volkswagen!  
 
Στις 20 Φεβρουαρίου 
του 1944 κάνουν την 
πρώτη του εμφάνιση  
ο BATMAN και ο 
ROBIN ως κόμικ-
στριπ ,  στις 
εφημερίδες!  
 
24 Φλεβάρη του 1955 
γεννήθηκε και ένας 
από τους 
μεγαλύτερους 
οραματιστές της 
ψηφιακής 
τεχνολογίας, Steve 
Jobs (Apple,  Pixar) .   
 
 

1
ο
 Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5, 124 61 ΧΑΙΔΑΡΙ ΤΗΛ/FAX 

210 5323249 
 

 2
ο
 ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

72, 124 61 ΧΑΙΔΑΡΙ 
ΤΗΛ 210 5811252 winners@winners.edu.gr 

www.winners.edu.gr 
 

 

      Και ξαφνικά, κάπου ανάμεσα 
στις ετοιμασίες για τις γιορτές, 

   τις απονομές, τα νέα τμήματα, 
τις εξετάσεις,  

                                                             τις συνομιλίες στο Skype                                            
      και όλα τα 

όμορφα γεγονότα 
του μήνα…  

        Μας καλούν και από  
«ΤΑ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝΣ»   

Φυσικά και πήγαμε και περάσαμε                
ΥΠΕΡΟΧΑ ! 

Είδαμε τους αγαπημένους μας 
παρουσιαστές αλλά και πώς γυρίζεται 

μια ζωντανή εκπομπή!  
Win-win situation με την 

WinnersEducation ! 
Επόμενος προορισμός: THE VOICE!  

 

My Winners Day 2015 
 
Πόσο υπέροχα θα περάσουμε το πρωινό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2015!  
Η παράδοση καθιερώθηκε! Η όμορφη Αίθουσα Εκδηλώσεων του νέου 
Δημαρχείου θα μας καλωσορίσει για άλλη μια φορά.  
Και φέτος θα μοιραστούμε την χαρά του να «Φροντί-ΖΩ», να πετυχαίνω, να δίνω 
ένα χεράκι, να προσέχω και τον εαυτό μου αλλά και αυτούς που με χρειάζονται! 
 

 θα παραλάβετε τους Ελέγχους Προόδου του πρώτου τετραμήνου  
 θα γίνει Απονομή των Πτυχίων στους Επιτυχόντες μας 
 θα μάθουμε, θα παίξουμε, θα κερδίσουμε, θα νιώσουμε περήφανοι, θα 

προσφέρουμε και πάνω απ’ όλα θα χαλαρώσουμε και θα ΧΑΡΟΥΜΕ τη 
ζωή… 

 
 
 
 

Όπως και πέρυσι δεν θα μπορούσαμε να μην συμπεριλάβουμε συνταγές 
αγάπης για το Bazaar  του Φροντίζω! Με την κίνηση αυτή βάζουμε ένα 
πιατάκι παραπάνω στο τραπέζι μας για τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Τι 
θα κάνουμε φέτος; Την καλύτερη συνταγή φυσικά! Χάρη στο food4peace και 
την κα Ειρήνη Αναστασάκη έχουμε τις πιο υγιεινές συνταγές! Θα τις 
ετοιμάσουμε, θα τις μοιραστούμε στην γιορτή μας και θα διαλέξουμε την 
καλύτερη! Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να λάβετε μέρος!  
 

                           Κάνε κλικ εδώ! Η προσφορά σου μετράει! 
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