Σάββατο 7 Μαρτίου 2020, 10.00 -14.00

10.00 – 10.30 Εγγραφές
10.30-14.00 Επίδειξη Ρομποτικής – SΗTEΑM (Science Humanities Technology Engineering Art Mathematics)
9.00-12.30 Αθλητικοί Αγώνες Ακαδημιών (ποδόσφαιρο, βόλεϊ, κολύμβηση, πόλο)
11.30 και 12.30 Ενημέρωση για την παιδεία που παρέχουν τα Αρσάκεια Σχολεία
(11.30 α΄ ενημέρωση, 12.30 β΄ ενημέρωση)

10.30-14.00 Βιωματικά Εργαστήρια
Θέατρο - Μουσική

Εικαστικά

Ρομποτική

SHTEAM

Fun with English

Παιχνίδια στο Μουσείο

Παιχνίδια

Φιλαναγνωσία

Πειράματα

Μαθηματικής

Δημιουργική Αφήγηση

Σκέψης
Παιχνίδια Ανάγνωσης

Ψηφιακή Τέχνη

e-arsakeio

12.00 -14.00 Αθλητικές δραστηριότητες

14.00 -14.30 «Μουσικό Παραμύθι»
Συναυλία και δραματοποιημένη αφήγηση
από τη χορωδία των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων

Δηλώσεις συμμετοχής: http://opendays.arsakeio.gr

Περιβάλλον

Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 |10.00 -14.00

10.00 -10.30
10.30 -14.00

Εγγραφές
Επίδειξη Ρομποτικής - SHTEΑM (Science Humanity Technology Engineering Art Mathematics)
Αθλητικοί Αγώνες Ακαδημιών
09.00 -12.00
Αγώνες ποδοσφαίρου (Στίβος)
09.00 -11.00
Αγώνες βόλεϊ (κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου)
09.00 -11.00
Αγώνες κολύμβησης (Κολυμβητήριο )
11.00 -12.30
Αγώνες πόλο (Κολυμβητήριο)
11.30 και 12.30 Ενημέρωση για την παιδεία που παρέχουν τα Αρσάκεια Σχολεία
Αίθουσα Προβολών (11.30 α΄ ενημέρωση, 12.30 β΄ ενημέρωση)
10.30 -14.00
Βιωματικά Εργαστήρια
Μουσικο-Θεατρικό Εργαστήρι
«Ταξίδι στη Νεφελοκοκυγία»
Θεατρικά και μουσικά παιχνίδια ρόλων για μια αισθησιοκινητική περιήγηση στον παραμυθένιο κόσμο των πουλιών.
Εικαστικά
«Σκαρφαλώνοντας στο Ύψιλον»
Δημιουργία δέντρου μέσα από αναπτύγματα του Ύψιλον
SHTEAM (Science – Humanities – Technology – Engineering – Art – Mathematics)
«Επιστήμες και Κατασκευές»
Έρευνα και κατασκευές μηχανικών συστημάτων, ηλεκτρικών κυκλωμάτων, αρχιτεκτονικές κατασκευές
Ρομποτική
«Ρομποτιστές εν δράσει»
Εξερεύνηση σε «ρομποτικά» μονοπάτια μέσα από παιχνίδια WeDo και προγραμματιζόμενα ρομπότ BeeBot
Διαδρομές στην Ιστορία και την Τέχνη
«Ένα Μουσείο στο Σχολείο»
Ταξίδι στον χρόνο μέσα από αυθεντικά αντίγραφα αρχαίων εκθεμάτων και φωτογραφικό υλικό
Παιχνίδια Δημιουργικής και Μαθηματικής Σκέψης
«Στη χώρα των αριθμών και των σχημάτων»
Κατανόηση μαθηματικών εννοιών βιώνοντας τη χαρά της ανακάλυψης και της δημιουργίας
Πειράματα
«Ταξίδι στον μαγικό κόσμο της Φυσικής και της Χημείας»
Ένα επιστημονικό ταξίδι με τη βοήθεια εντυπωσιακών πειραμάτων Φυσικής και Χημείας με απλά καθημερινά υλικά

12.00 -13.00
13.00 - 14.00
14.00 -14.30

Fun with English
«English? We can!»
Δραστηριότητες, τραγούδια και κινήσεις, παιχνίδια με soft toys και soft balls
Φιλαναγνωσία
«Διαβά…ΖΩ και Διασκεδά…ΖΩ !»
Εξερεύνηση βιβλιοθήκης και λογοτεχνικές ανακαλύψεις με διαφορετικές συναισθηματικές αποχρώσεις
Περιβάλλον
«Η Ανακύκλωση μπορεί να αλλάξει τη ζωή »
Εξοικείωση με τα ανακυκλώσιμα υλικά μέσα από κατασκευές και παιχνίδια
Παιχνίδια Ανάγνωσης
«Παιχνιδόλεξα»
Δραστηριότητες και ασκήσεις φωνολογικής εξάσκησης με σκοπό την καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας
Ψηφιακή Τέχνη
«Οι εικόνες ζωντανεύουν»
Από τη ζωγραφική στο animation
e-arsakeio
«Ο διαδραστικός κόσμος της μάθησης»
Πλοήγηση στην ψηφιακή πλατφόρμα e-arsakeio
Αθλητικές δραστηριότητες
H a n d b a l l (Χειροσφαίριση) ανοιχτά γήπεδα
Αθλητικά Παιχνίδια στον Στίβο
«Μουσικό Παραμύθι»
« Η Νεράιδα του Φεγγαριού»
Συναυλία και δραματοποιημένη αφήγηση από τον Μουσικό Όμιλο των Αρσακείων Τοσιτσείων Σχολείων

