Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, 10.00 -14.30
Αρσάκεια-Τοσίτσεια Γυμνάσια-Λύκεια

Πρόγραμμα

10.00-13.30: Ενημερώσεις-Εκθέσεις
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ
Ενημέρωση για τα Λύκεια


Πρόγραμμα Σπουδών



Επιτυχίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις



Επιμορφωτικές δράσεις
ΘΕΑΤΡΟ

1. Περίπτερα ενημέρωσης


Οι Ξένες Γλώσσες στα Σχολεία μας
 Πρόγραμμα Σπουδών-Εξετάσεις Διπλωμάτων
 Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 Συνεργασία με Βρετανικό Συμβούλιο-Προετοιμασία για τα

Βρετανικά Πανεπιστήμια


Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
 Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία
 Υπηρεσία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού



Νεανική Επιχειρηματικότητα, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Λυκείων

2. Έκθεση έργων μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων


Κατασκευές στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας
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ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
12.30-13.30: Ενημέρωση γονέων
«Η παιδεία στα Αρσάκεια Σχολεία», από τις Διευθύνσεις των ΑρσακείωνΤοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων, τη Συντονίστρια Αγγλικής γλώσσας και
τον

Σχολικό

Ψυχολόγο

των

Συμβουλευτικών

Υπηρεσιών

της

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

10.00-13.30: Βιωματικά Εργαστήρια-Δραστηριότητες
Γυμνασίων
ΘΕΑΤΡΟ

 Μάθημα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κυριακή Πρεβενιού


Θα κάνουμε ένα μάθημα Εικαστικών με δραστηριότητες ελεύθερου
και γραμμικού σχεδίου

 Λέσχη Μαθηματικών

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Αγγελική Σούλη (Υποδιευθύντρια Α΄
Γυμνασίου), Αναστασία Αϊβάζογλου, Έφη Περάκη, Ντορίνα Τσαντούλα



Μαθηματικο-μανία: Επιτραπέζιο παιχνίδι με κάρτες ερωτήσεων
μαθηματικών γνώσεων και γρίφων.
Ο χρόνος μετράει:Επιτραπέζιο παιχνίδι με κάρτες μοτίβων, γρίφων,
σπαζοκεφαλιών και αριθμοπερίεργων.



Πες το αλλιώς: Μάντεψε τις μαθηματικές έννοιες παίζοντας
παντομίμα!



Μαθηματικοί γρίφοι: Αντίπαλες ομάδες μαθητών λύνουν γρίφους.

 Φράσεις με …Ιστορία

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Σοφία Κοντονίκα, Μαρίνα Μηλιδώνη


Έλα να παίξουμε! Δοκίμασε τις γνώσεις σου στη Γλώσσα και την
Ιστορία και κέρδισε ένα πρωτότυπο δωράκι! Σε περιμένουμε!
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 Εργαστήρι δημιουργικής γραφής

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ευτυχία Μαρία Σταματέλλου

Μέσα από δραστηριότητες απελευθερωτικές, μέσα από κείμενα και
αντικείμενα, εικόνες, λέξεις και ήχους, ακονίζουμε την πρωτότυπη σκέψη
μας και δημιουργούμε.
«Ένα σεντούκι λέξεις»: Τυχαίες λέξεις για καθόλου τυχαίες ιστορίες.
«Ένα καπέλο εξομολογείται»: Ποιος είπε ότι ένα αντικείμενο δεν έχει
τη δική του ιστορία; Δες, άγγιξε, γράψε.
«Σκηνοθετώντας με λέξεις»: Πόσο αλλάζει μια ιστορία, όταν αλλάξει η
σκοπιά απ’ την οποία τη βλέπουμε; Ας σκηνοθετήσουμε!
«Φανταστικές υποθέσεις»: Ανάτρεψε την πραγματικότητα με τη δύναμη
της φαντασίας σου.
«Ένα διαφορετικό κολάζ»: Δοκίμασε να ανακατέψεις και να συνδυάσεις
με τον δικό σου μοναδικό τρόπο στίχους, τίτλους, φράσεις… Το
αποτέλεσμα θα σε ξαφνιάσει!
«Φαντάσου και συμπλήρωσε»: Ο τελευταίος στίχος δεν μένει πάντα

τελευταίος. Κάποτε γίνεται πρώτος στίχος ενός ποιήματος που γράφει
κάποιος αναγνώστης.(Μιχάλης Γκανάς)
«Δώσε φωνή στη φωτογραφία»: Μπες στη θέση των άλλων και δώσε
φωνή στη σκέψη τους.
«Κάθε εικόνα μια ιστορία»: Σκύψε πάνω απ’ τον πίνακα και άκου την
ιστορία που έχει να σου πει.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 Δειγματική Ανασκαφή-Μαθαίνω να ερευνώ
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ειρήνη Φαραντούρη


Ελάτε να γνωρίσετε τη μεθοδολογία και την εμπειρία μια αρχαιολογικής
ανασκαφής.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ

 Παρατηρώ, Πειραματίζομαι, Ανακαλύπτω

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ειρήνη Ερμοπούλου, Μαρία Φιλιππάκου

Σας περιμένουμε να ανακαλύψουμε μαζί τον θαυμαστό κόσμο των Φυσικών
Επιστημών με απλά και εντυπωσιακά πειράματα. Οπτικές ψευδαισθήσεις,
μικροί «κεραυνοί», μπαλόνια – «φακίρηδες», «περίεργες» αρχαίες κούπες,
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ρευστά που συμπεριφέρονται ως στερεά είναι μερικές από τις «μαγικές»
εικόνες που θα αποκομίσετε.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 Μάθημα Μουσικής
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρίνα Τζούλη


Παίζουμε γνωστές μελωδίες με κρουστά όργανα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Α,Ε)

 Ρομποτική

Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Χατζηορφανός

 «Οι δρόμοι του κρασιού στη Βόρεια Ελλάδα»
 Το ρομπότ-συλλέκτης ξεκινά από το οινοποιείο και περνώντας από
τρεις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας (Χαλκιδική, Καβάλα και Νάουσα)
συλλέγει μία ποικιλία σταφυλιών (χρωματιστό πλαίσιο) από κάθε
περιοχή και τις μεταφέρει στο οινοποιείο.
 Μαθητές μας παρουσιάζουν ρομποτικές διατάξεις που έχουν
κατασκευάσει με LEGO MINDSTORMS NXT. Δημιουργούν και
προγραμματίζουν επίσης διατάξεις με τον μικροελεγκτή Arduino.
 «Μαθήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης»: Ελάτε να σχεδιάσουμε
τρισδιάστατα αντικείμενα με Η/Υ και στη συνέχεια να τα
δημιουργήσουμε με τη βοήθεια του 3D εκτυπωτή.

 Προγραμμα(χ)τίζοντας το έξυπνο μέλλον
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ξένια Σιούτη

Ελάτε να επεξεργαστούμε μαζί μία «καλλιτεχνική» φωτογραφία, να
δημιουργήσουμε ένα διαφημιστικό spot και ένα video, αλλά και να
προγραμματίσουμε στο περιβάλλον του Scratch.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(10.30-12.00)

 STEM-Science, technology, engineering & mathematics
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Σόφη
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Ελάτε να συναρμολογήσουμε έργα stem: ηλιακό ρομποτικό όχημα,
ρομποτικό βραχίονα, μικροσκόπιο, κινητήρα εσωτερικής καύσης V8.
Επίσης θα εργαστούμε στην κατασκευή μακέτας και παραγωγής
προϊόντων.

 Formula 1 στο σχολείο

Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτρης Δανάλης






Αγώνες-επίδειξη από την ομάδα Sciron του Ομίλου Τεχνολογίας του
Σχολείου μας
Αγώνες χρονομέτρησης
Αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων

11.30-13.30: Αθλητικές Δραστηριότητες
ΓΗΠΕΔΑ-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Υπεύθυνοι καθηγητές: Μαρίνα Βαξεβάνογλου, Γιάννης Βολάνης, Ηρώ
Γεωργουλέα, Δημήτρης Γκόφας, Νίκος Μπάρλας, Λάμπρος
Παπαναστασίου, Γεωργία Χατζηστάμου, Μαρία Χρυσικοπούλου




αγώνες ποδοσφαίρου (11.30-13.30)
ανοιχτό μάθημα μπάσκετ και βόλεϊ (11.30-12.30)
αγώνες πόλο (11.00-12.30)

ΘΕΑΤΡΟ
13.45-14.30:Μουσική παράσταση από τον Μουσικό Όμιλο
των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων
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