Σάββατο 7 Μαρτίου 2020, 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
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
 Διεθνείς Μαθητικές Ανταλλαγές και Συνεργασίες (Erasmus+)




 Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
 Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία
 Υπηρεσία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 Formula1 στο Σχολείο
2. Έκθεση μαθητικών έργων των Γυμνασίων
Κατασκευές μαθητών στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας

12.30-13.30: Ενημέρωση γονέων
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
«Η παιδεία στα Αρσάκεια Σχολεία»: Ενημέρωση από τις Διευθύνσεις των ΑρσακείωνΤοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων και τον Σχολικό Ψυχολόγο των Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
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10.00-14.00: Βιωματικά Εργαστήρια-Δραστηριότητες
ΘΕΑΤΡΟ (10.00 – 14.00)
 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.
 Λέσχη Μαθηματικών και Στρατηγικής
Υπεύθυνοι καθηγητές: Κων/νος Ζέκιος, Μαρία Καραγεωργίου, Έφη Περάκη
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.
Σκάκι: Ο βασιλιάς των παιχνιδιών
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 Μάθημα Ελεύθερου Σχεδίου
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κυριακή Πρεβενιού
Ελάτε σε ένα μάθημα Εικαστικών με δραστηριότητες ελεύθερου σχεδίου και με έμπνευση
τον Juan Miro.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ (10.00-14.00)
 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, ρευστά που συμπεριφέρονται ως στερεά είναι
μερικές από τις «μαγικές» εικόνες που θα αποκομίσετε.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (10.30-13.00)

 Δειγματική Ανασκαφή - Μαθαίνω να ερευνώ
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ειρήνη Φαραντούρη
Ελάτε να γνωρίσετε τη μεθοδολογία και την εμπειρία μιας αρχαιολογικής ανασκαφής.

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (10.30-12.30)
 Οικολογικό Εργαστήρι: Παιχνίδια στον Κήπο
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Λουκία Σπυράτου
Ελάτε να συμμετάσχετε σε παιχνίδια περιβαλλοντικών γνώσεων και κατασκευών. Έχοντας
στη διάθεσή σας ελληνικά βότανα και ανακυκλώσιμα υλικά, γίνετε μικροί «κηπουροί» και
«αρχιτέκτονες τοπίου» στο σχολικό μας κηπάριο!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Α,Ε) (10.00-14.00)
 Ρομποτική
Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Χατζηορφανός
Ελάτε να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια των ομάδων μας στο πλαίσιο της
προετοιμασίας τους για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO
HELLAS. Στον περσινό αντίστοιχο διαγωνισμό μία από τις ομάδες μας κατέλαβε την 1η
θέση!
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 Προγραμμα(χ)τίζοντας το έξυπνο μέλλον
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ξένια Σιούτη, Εμμανουέλα Φραγκουλοπούλου
Ελάτε να επεξεργαστούμε μαζί μία «καλλιτεχνική» φωτογραφία, να δημιουργήσουμε ένα
διαφημιστικό spot και ένα video, αλλά και να προγραμματίσουμε στο περιβάλλον του
Scratch, να φτιάξουμε παιχνίδια με Kodu και να αναβοσβήσουμε λαμπάκια με Arduino.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (10.30-12.30)
 «Μαθαίνω μέσα από την πράξη» Γνωριμία με το μάθημα της Τεχνολογίας
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Σόφη
Ομάδες μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου, μαζί με μαθητές επισκέπτες, θα πάρουν
μέρος στην κατασκευή μακέτας καθώς και στην κατασκευή ομοιωμάτων με τεχνολογικά
θέματα (π.χ. κονσόλα ήχου, κώδικας DNA, ρολόι εκκρεμές, πύργος του Άιφελ, ηλιακό
πάρκο, βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών).

 Formula 1 στο Σχολείο (11.30-12.30)
Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτρης Δανάλης




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

10.00-13.00: Πρωτότυπα Μαθήματα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (10.00-13.00)
 «Με εργαλείο την επιστήμη … ένα εναλλακτικό μάθημα στην Κιβωτό του
Κόσμου». Ο εθελοντισμός μέσα στον σύγχρονο άφιλο κόσμο μας
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Αναστασία Ανέστη, Μαργαρίτα Μεταξά
 100 Years under the same sky:The Power of the Sun and how to measure it
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαργαρίτα Μεταξά
 «…εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν…»Κική Δημουλά, Σημείο Αναγνωρίσεως
Υπεύθυνοι καθηγητές: Αθανάσιος Λυμπέρης, Αδριανή Χριστοδουλοπούλου
 Από την άλλη όχθη: ένα πείραμα συλλογικής ποιητικής γραφής
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αφροδίτη Μέρμηγκα
 Τέσσερις σταγόνες αίμα
Υπεύθυνος καθηγητής: Βασίλειος Νικολακόπουλος
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (11.00-12.00)
 Χρυσή Τομή: Η ανακάλυψη της «Θείας
διδασκαλίας με ψηφιακές τεχνολογίες
Υπεύθυνος καθηγητής: Ματθαίος Τσιλπιρίδης

Αναλογίας»

μέσω

πειραματικής

09.30-13.00: Αθλητικές Δραστηριότητες
ΓΗΠΕΔΑ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Υπεύθυνοι καθηγητές: Μαρίνα Βαξεβάνογλου, Γιάννης Βολάνης, Δημήτρης Γκόφας,
Γιώργος Μουσούρης
 Δραστηριότητες Ακαδημιών (συμμετέχουν παιδιά των Απογευματινών Ομίλων)
 αγώνες ποδοσφαίρου (09.30-12.30)
 αγώνες βόλεϊ (09.30-11.30)
 αγώνες κολύμβησης (09.30-11.30)
 αγώνες πόλο (11.30-13.00)
 Ανοιχτά Μαθήματα (με ελεύθερη συμμετοχή επισκεπτών)



ανοιχτό μάθημα μπάσκετ (10.30-11.30)
ανοιχτό μάθημα στίβου (11.30-12.30)

14.00-14.30: Μουσικό Παραμύθι
ΘΕΑΤΡΟ
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χριστίνα Βαρσάμη
Ο Μουσικός Όμιλος των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων παρουσιάζει το μουσικοθεατρικό παραμύθι «Η νεράιδα του φεγγαριού». Η Φεγγαρένια, η μικρή νεράιδα, ξετυλίγει
το κουβάρι των παραμυθιών. Τη συνοδεύουν υπέροχες μελωδίες αφιερωμένες στα μικρά
και μεγάλα παιδιά όλου του κόσμου!
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