Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, 10.00-14.30

Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού (Αρσάκη 1, Π. Ψυχικό)

Βιωματικά Εργαστήρια – Δραστηριότητες
Ώρα 10.00 – 13.30
1. MOOT COURT -Εικονική Δίκη στα Αγγλικά

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Μαρίν (Αίθουσα Αβ, 1ος όροφος) (10.00 -12.00)
Προσομοίωση του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν όλους τους ρόλους των
παραγόντων μίας δίκης.

2. Θεατρικό εργαστήρι
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Έ. Κορρέ (Αίθουσα Β3, Ισόγειο) (10.00 -12.00)
Μέσα από το θέατρο μεταμφιέζομαι, γίνομαι ένας μυθικός ήρωας, αλλάζω χαρακτήρα, «βουτάω» στην αρχαία
γραμματεία και ταξιδεύω στη Λογοτεχνία.
Δραματοποίηση της α΄ ραψωδίας της Οδύσσειας με παράλληλα κείμενα τον «Αγαμέμνονα» του Αισχύλου και
ποιήματα του Ο. Ελύτη και του Γ. Σεφέρη.
Δραματοποίηση της «Ελένης» του Ευριπίδη με παράλληλο κείμενο την «Τρικυμία» του Ο. Σαίξπηρ.
Δραματοποίηση του διηγήματος του Α. Τσέχωφ με παράλληλο κείμενο την «Υπόθεση της οδού Λουρσίν» του Ε.
Λαμπίς

3. Εργαστήρι δημιουργικής γραφής
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Μ. Δουζίνα, Σ. Κλειδή , Ξ. Παναγιωτοπούλου (Αίθουσα Α4, Ισόγειο)
Ακονίζουμε την πρωτότυπη σκέψη μας και δημιουργούμε μέσα από κείμενα και αντικείμενα, εικόνες, λέξεις και
ήχους, μέσα από δραστηριότητες απελευθερωτικές, όπως:
«Ένα σακούλι 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!
«Ένα διαφορετικό κολάζ»: Δοκίμασε να ανακατέψεις και να συνδυάσεις με τον δικό σου μοναδικό τρόπο στίχους,
τίτλους, φράσεις… Το αποτέλεσμα θα σε ξαφνιάσει!
«Δώσε φωνή στη φωτογραφία»: Μπες στη θέση των άλλων και δώσε φωνή στη σκέψη τους.

4. Εργαστήριο Φαντασίας "Σκέψου έξω από το κουτί!"
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Β. Λουτριανάκη (Αίθουσα Αγ, 1ος όροφος) (10.00 -12.00)
«Η λογική σε πάει από το Α στο Β. Η φαντασία σε πάει παντού», έλεγε και ξαναέλεγε ο Αϊνστάιν. Στο εργαστήριο θα
εξερευνήσουμε τη δύναμη της φαντασίας με όχημα παιχνίδια και ποικίλες δραστηριότητες και θα συζητήσουμε τι
συμβαίνει όταν η φαντασία συναντά και συνδυάζεται αρμονικά με τη λογική.

5.Εργαστήρι μαθηματικής σκέψης 1
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κ. Δούβου (Αίθουσα Γ3, Ισόγειο) (10.00 -12.00)
«Ξεσκουριάζοντας το μυαλό μας με γρίφους / Μέρος Α, Β, Γ, Δ»: Καλλιεργούμε εναλλακτικούς τρόπους σκέψης
και επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων.

6. Εργαστήρι μαθηματικής σκέψης 2
Υπεύθυνος καθηγητής: Κ. Αραμπατζής (Προαύλιο) (12.30 – 13.30)
«Το κυνήγι του κρυμμένου αριθμού»: Ένα διαφορετικό κυνήγι θησαυρού το οποίο απαιτεί συνεχή χρήση
μαθηματικών εννοιών και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων.
«Το μυστήριο των αριθμών»: Βιωματικό παιχνίδι που καλλιεργεί τον εναλλακτικό τρόπο σκέψης και μεταφέρει
τα μαθηματικά με πρωτότυπο και διασκεδαστικό τρόπο εκτός σχολικής τάξης.

7. Πειράματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας
Υπεύθυνοι καθηγητές: Χ. Γεωργίου, Σ. Καλοκαιρινού, Μ. Μπέσα, Ε. Πατσιλινάκου, Α. Τζανετής (Εργαστήρια
Φυσικών Επιστημών, Ισόγειο)
Περιήγηση στα μονοπάτια των Φυσικών Επιστημών με απλά αλλά εντυπωσιακά πειράματα

8. Εργαστήρι Ρομποτικής
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τ. Πολίτου (Εργαστήριο Πληροφορικής 1, Υπόγειο)
Οι μαθητές του απογευματινού ομίλου ρομποτικής συναρμολογούμε και προγραμματίζουμε το ρομπότ της ομάδας
μας, ώστε να ανταποκριθεί στη δοκιμασία (challenge) της συλλογής και μεταφοράς διαφορετικών ποικιλιών
σταφυλιών στο οινοποιείο, για την παραγωγή συγκεκριμένου χρώματος κρασιού.

9. Εργαστήρι Πληροφορικής 1
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ά. Τζώρτζη, Ξ. Τριάντη (Εργαστήριο Πληροφορικής 2, Υπόγειο)
Ελάτε στο εργαστήριο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών να προγραμματίσουμε στο περιβάλλον του Scratch, να
επεξεργαστούμε μια εικόνα, να δημιουργήσουμε ένα διαφημιστικό spot και να πειραματιστούμε με τα ρομπότ
Edison, LEGO MINDSTORMS NXT και EV3, καθώς και με τον με τον μικροελεγκτή Arduino.

10. Εργαστήρι Πληροφορικής 2
Υπεύθυνος καθηγητής: Σ. Βολτής , Π. Χρήστου. (Εργαστήριο Πληροφορικής 3, Υπόγειο)
Ανακαλύπτουμε τον συναρπαστικό κόσμο της υπολογιστικής σκέψης καταγράφοντας τα αποτελέσματα αγώνων ενός
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, φτιάχνοντας έναν σχολικό έλεγχο προόδου και επαληθεύοντας γνωστές μαθηματικές
εικασίες μέσα από την αλγοριθμική σκέψη και τις εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων.

Ενημέρωση για τις Ξένες Γλώσσες (10.00-13.30)
Ενημέρωση για τις ξένες γλώσσες στα Αρσάκεια Σχολεία από τις καθηγήτριες Αγγλικών, Γαλλικών και
Γερμανικών (γραφείο καθηγητών Β’ Γυμνασίου)

Δράσεις Αρσακείων Γυμνασίων & Λυκείων Ψυχικού (10.00-13.30)

Παρουσίαση:
των Παναρσακειακών Μαθητικών Συνεδρίων
των Διαρσαρκειακών Συναντήσεων Δημιουργικού Προφορικού Λόγου
των Μαθηματικών Αγώνων
των Αγώνων Λόγου και Τέχνης (Α.ΛΟ.ΤΕ)
των Ημερίδων Φυσικών Επιστημών
μαθητικών δράσεων για την Αειφορία

Ενημέρωση στο θέατρο

Ώρα 12.00

Ενημέρωση για την παιδεία που παρέχουν τα Αρσάκεια Γυμνάσια & Λύκεια από τις Διευθύνσεις των
Σχολείων.
Ώρα 11.30 – 13.00

Αθλητικές δραστηριότητες
Αγώνας μπάσκετ 3 on 3
Αγώνας βόλεϊ
Αγώνας ποδοσφαίρου 6x6
Ώρα 13.30 – 14.30 (Θέατρο)

«Θέατρο, ρυθμός και μελωδία» από τους ομίλους των Αρσακείων Σχολείων
Nanny McPhee 1st scene Musical Performance: Ο απογευματινός όμιλος English Theater Club παρουσιάζει
πρόβα της 1ης σκηνής του μιούζικαλ Nanny McPhee. Υπεύθυνη καθηγήτρια: M. Mαρίν
Τραγούδια του κόσμου από την παιδική χορωδία των ομίλων των Αρσακείων Σχολείων. Υπεύθυνη
εκπαιδευτικός: Β. Παπαγιαννοπούλου
Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας μαθητές – ξεναγοί σάς προσκαλούν να τους ακολουθήσετε στα… μονοπάτια του
σχολείου μας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είναι ανοικτή η καντίνα του σχολείου.

