Ο Νοέμβριος
ξεκινά κάθε
χρόνο την ίδια
ημέρα που
Τ Εαρχίζουν
ΥΧΟΣ
ο Φεβρουάριος
και ο Μάρτιος,
με εξαίρεση τα
δίσεκτα έτη. Το
λουλούδι του
μήνα είναι το
Μ Ηχρυσάνθεμο
Ν Α Σ Μ Α Ρ Τ Ι Οκαι
Σ
ΕΤΟΣ 2015
η πέτρα του
μήνα το τοπάζι
(αν βρείτε
κάποιο να μας
το πείτε κι
εμάς!)

15

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
WINNERS
EDUCATION

WinnerMania

O M ήνας:
O Μ άρτιο ς ή Μάρτ ης
(ή Μάρτ ς στα
ποντι ακά), είν αι ο
τρίτος μήν ας του
έτους.
Επίσημα βέβαι α η
_____ξη αρχί ζει το
άνοι
τελευτ αίο δεκαήμερο
του Μ αρτίου ( με την
άφι ξη του Ήλιου στο
εαρινό ισημερι νό
σημείο τ ης τροχι άς
του στις 20 -21
Μαρτίου), εντούτοις
ο Μ άρτης λ ογίζετ αι
ως αν οιξι άτι κος
μήν ας μα ζί με τον
Απρίλιο και τ ον
Μάι
Το σχολείο
ο.
μας είναι μια

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Επιτέλους μπήκε η Άνοιξη
και στη Winners Education
προγραμματίζουμε
τις καλύτερες μέρες,
από όλες τις απόψεις!

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
02-30/03/2015

02-15/03/2015
02-30/03/2015

Από τ α πι ο
διαδ εδο μέν α έθι μα,
που προ έρ χετ αι απ ό
την αρχαιότ ητα,
είν αι η το πο θέτ ηση
από τις μαμάδ ες, τ ην
1 η Μ αρτίου, εν ός
μικρ ού βραχιολι ού
από άσπρ ο και
κό κκινο ν ήμα (που
ονο μάζεται Μ άρτης ή
Μαρτι ά) στο χέρι τω ν
παιδι ών του ς. Το
βραχιολ άκι
θεωρ είται ότι
προστ άτευ ε τ α
προσωπ άκι α των
παιδι ών απ ό το
κάψιμο του πρώτου
ήλιου τ ης άνοιξης.
Μην βιαστ είτε όμως
να βάλ ετε τα
ανοι ξι άτικα, γι ατί
είν αι κατερ γάρ ης
μήν ας! «Μάρτ ης
Γδάρτ ης και Κακό ς
Παλ ουκοκαύτης»,
όπω ς αν αφέρ ει και η
λαϊ κή ρήση. Τα
παρ ατσούκλι α αυτά
προσδ όθηκαν στον
Μάρτ η από την λ αϊκή
φαντασί α, λόγ ω του
ευμετάβλ ητου
καιρού, των εορτώ ν
και άλλω ν δ ηλωτι κώ ν
της φυσι ογν ωμί ας
του.

02/03/2015

02/03/2015

09/03/2015

Είμαστε πανευτυχείς και πανέτοιμοι
για το πολυαναμενόμενο ταξίδι μας
στην Αγγλία! 21 με 25 Μαρτίου η
Winners Education θα εξασκεί την
Αγγλική γλώσσα, που αλλού … στο
Λονδίνο!
Είμαστε σίγουροι πως θα μας μείνει
αξέχαστη εμπειρία!

10/03/2015

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μέσω του oddizzi, η Win2
συνεργάζεται και αλληλογραφεί
ηλεκτρονικά με Δημοτικό Σχολείο της
Σκωτίας!
Δηλώσεις συμμετοχής για την έναρξη
προετοιμασίας του Ειδικού
Μαθήματος Ξένης Γλώσσας
Πανελλήνιων Εξετάσεων
Η Win1 συνεργάζεται με το Chaucer
junior school στο Ilkeston της
Βρετανίας!
Η Β2, μετά από καταπληκτική online
συνομιλία, δημιουργεί μόνιμους
δεσμούς με το Λύκειο St. Louis στο
Missouri των ΗΠΑ μέσω facebook!
Λήξη Δηλώσεων συμμετοχής στις
εξετάσεις Michigan

H Winners Education έχει ταλέντο και
πάει στο «Τhe Voice». Θα είμαστε
όλοι εκεί!

Λήξη Δηλώσεων συμμετοχής στις
εξετάσεις Αγγλικών και Γαλλικών

21-25/03/2015

Το φανταστικό μας
Ταξίδι στο Λονδίνο!
Ανυπομονούμε!

25/03/2015

Αργία – Εθνική Επέτειος

28/03/2015
20:30-21:30

EARTH HOUR
νέες δράσεις ΕΚΠΛΗΞΗ
μόνο στην Winners Education!

Μοιραζόμαστε την Μαγεία του Βιβλίου
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!

My Winners Day 2015
Σημαντικά γεγονότα
Μαρτίου:
25 Μ αρτίου του 1821
είν αι η επί σημη ημέρ α
έν αρξης του Αγώ να της
Απελ ευ θέρ ω σης της
Ελλάδο ς απ ό την
Οθωμανι κή
Αυτοκρ ατορί α.
1841, ημέρ α 30 η
Μαρτίου ιδρύετ αι η
Εθνι κή Τρ άπ εζα
Ελλάδο ς.
3 Μ αρτίου του 1851
γεν νιέτ αι ο μεγ άλ ος
Έλλην ας λογ οτέχν ης,
Αλέξανδρο ς
Παπαδι αμάντης.

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους για
την ευγενική και διακριτική
συμμετοχή στην όμορφη εκδήλωση
που οργανώσαμε μαζί και φέτος.
Φροντίσαμε να χειροκροτήσουμε
τους πτυχιούχους, μικρούς και...λίγο
μεγαλύτερους, που πέτυχαν γιατί
επέμεναν. Φροντίσαμε να
καμαρώσουμε τα παιδιά μας που
τολμούν να δοκιμάζουν καινούριες
προκλήσεις και να επικοινωνούν
στην νέα τους γλώσσα. Φροντίσαμε
βέβαια και τα παιδιά που μας
χρειάζονται! Ο κ. Χριστοφοράκης,
Πρόεδρος του Χριστοδούλειου
Ιδρύματος και η κυρία Μανούση,
Διευθύντρια παρέλαβαν το πόσο
των 250€ που συγκεντρώθηκε μέχρι
τώρα-και φυσικά συνεχίζουμε!

8 Μ αρτίου είν αι και η
παγ κό σμι α ημέρ α της
γυναί κας!
Στις 22 Μαρτί ου του
1919 ιδρύθηκε τ ο
Λιμενικό Σ ώμα.
25/3 ο υ του 1938
εγ και νι άζεται και ο
ΠΡΩΤΟΣ Ρ ΑΔΙ ΟΦ ΩΝΙ ΚΟΣ
ετοίμασαν
ΣΤΑ
ΘΜ ΟΣ τ ης Ελλ άδ ας!
Στις 19 Μαρτί ου του
1947 έλ αβε χώρ α και η
πρώτη εκτό ς έδρ ας νί κη
της Ελλ άδ ας στο
μπάσκετ. ( Τουρ κίαΕλλάδ α 30-34).
η

Την 16 Μ άρτη του 1996
Βραβεύετ αι με το
βραβείο «Αρ γυρή
Ται νία» ο Θεό δωρο ς
Αγγ ελόπ ουλος, ως
καλύτερο ς Ευρ ωπαίος
σκην οθέτ ης κάν οντ ας
την χώρ α π ερ ήφαν η!
Έτος 2002. Επίσης την 3 η
ημέρ α του μήν α
σταμάτ ησε η χρ ήση τ ης
δραχμής μετά απ ό μια
περίοδ ο 2 μηνώ ν από
την ημέρ α π ου ξεκίν ησε
η χρ ήση του ευρώ.

Ευχαριστώ Μαμά!
Ειδικά στα νέα του Μάρτη, θα ήταν αδύνατον να μην συμπεριλάβουμε, ποιόν
άλλον από τις γυναίκες! Ένεκεν και της Ημέρας μας στις 8 του μήνα, δράττουμε της
ευκαιρίας να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως και με πολλή θέρμη τις φανταστικές
Μανούλες που ετοίμασαν τις μοναδικές συνταγές της Ειρήνης από το food4peace , στα
πλαίσια της δωρεάς στα κορίτσια του Χριστοδούλειου Ιδρύματος, αλλά και όλες εσάς
που είστε πάντα δίπλα μας, πρώτα από όλα με την επιλογή των εκπαιδευτηρίων μας
και εν συνεχεία με την δυναμική παρουσία σας αλλά και στήριξη σε κάθε μας βήμα!
Να μας χαιρόμαστε, λοιπόν!

Η Winners Education στο The Voice, 9 Μαρτίου 2015!
Οι δηλώσεις συμμετοχής για την
επίσκεψή μας στην αγαπημένη μας
εκπομπή -The Voice- πέφτουν βροχή!
Οι θέσεις έχουν λιγοστέψει τόσο, που
θα λέγαμε πως μετά βίας
προλαβαίνουν λίγοι τυχεροί ακόμα!!
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν με την γραμματεία
μας!

Όλοι ξέρουμε πως η γλώσσα γίνεται δική σου
μόνο όταν την μιλάς! Είμαστε σίγουροι ότι το
έχετε πια συνηθίσει να ακούτε τα παιδιά να σας
διηγούνται καθώς συνεργάζονται σε project και
συνομιλούν συχνά με σχολεία στο εξωτερικό.
Βέβαια δεν θα πούμε ότι αυτό είναι κάτι
μοναδικό. Σίγουρα το ξέρετε ήδη! Να λοιπόν και
μια συνεργασία ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ! Συγκεκριμένα, τα
παιδιά της Β1 συνομιλούν με Καναδά! Και εάν
νιώθουμε ότι εδώ κάνει κρύο, μαντέψτε: Εκείνη
την μέρα στον Καναδά είχαν μείον 30 !

1ο Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5, 124 61 ΧΑΙΔΑΡΙ ΤΗΛ/FAX
210 5323249
2ο ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
72, 124 61 ΧΑΙΔΑΡΙ
ΤΗΛ 210 5811252 winners@winners.edu.gr
www.winners.edu.gr

