άββαημ 3 Μανηίμο 2018, 10.00-14.30
Ανζάθεηα-Σμζίηζεηα πμιεία Γθάιεξ (Λ. Μαναζώκμξ1, Άκμηλε Αηηηθήξ)
Βηςμαηηθά Γνγαζηήνηα – Δναζηενηόηεηεξ [Ώνα 10.00 – 13.30]
1. Δεμημονγηθή γναθή
Βηβιημζήθε-Τπεύζοκε θαζεγήηνηα: Γοηοπία ηαμαηέιιιμο








«Ρημάνμκηαξ»: Πόζεξ ιέλεηξζα επηιέλεηξ/ ηζημνία γηα κα πιέλεηξ;
«Πμίεμα – δηάιμγμξ / Πμηεηηθή επηζημιή»: Πμημξ είπε όηη πνέπεη πάκηα κα ζομθςκμύμε με ημοξ πμηεηέξ;
Αξ εθθνάζμομε ακηηννήζεηξ θαη απμνίεξ μέζα από ηα θείμεκά μαξ.
«Έκα δηαθμνεηηθό θμιάδ»: Δμθίμαζε κα ακαθαηέρεηξ θαη κα ζοκδοάζεηξ με ημκ δηθό ζμο μμκαδηθό ηνόπμ
ζηίπμοξ αγαπεμέκςκ πμηεηώκ. Σμ απμηέιεζμα ζα ζε λαθκηάζεη!
«Φακηάζμο θαη ζομπιήνςζε»: Ο ηελεσηαίος ζηίτος δεμ μέμει πάμηα ηελεσηαίος. Κάποηε γίμεηαι πρώηος
ζηίτος εμός ποιήμαηος ποσ γράθει κάποιος αμαγμώζηης.(Μηπάιεξ Γθακάξ)
Γίκε εζύ αοηόξ πμο ζα ζοκεπίζεη…
«Ση κα ζθέθηεηαη;»: Γμπκεύζμο από ηηξ θςημγναθίεξ θαη θάκε ημ πημ ημιμενό ηαλίδη. Μπεξ ζηε ζέζε ηςκ
άιιςκ θαη δώζε θςκή ζηε ζθέρε ημοξ.
«Κάζε εηθόκα μηα ηζημνία»: θύρε πάκς απ’ ηηξ εηθόκεξ θαη άθμο ηηξ ηζημνίεξ πμο έπμοκ κα ζμο πμοκ!

2. Πμίεζε θαη … μπηηθμπμίεζε
Βηβιημζήθε- Τπεύζοκε θαζεγήηνηα: μθία Κμκημκίθα
Γπηπεηνήζηε, αλημπμηώκηαξ ηεκ ηεπκμιμγία, κα εμπιμοηίζεηε ημκ πμηεηηθό ιόγμ με εηθόκα (δςγναθηθή ή θςημγναθία) θαη μμοζηθή. Θα πνμζεγγίζεηε έηζη ηεκ πμίεζε με έκακ δηαθμνεηηθό ηνόπμ θαη ζοκενγαδόμεκμη ζα δεμημονγήζεηε έκα πμιοηνμπηθό θείμεκμ πμο ζα ζαξ πνμζθένεη κέεξ μμνθέξ αηζζεηηθήξ απόιαοζεξ.
3. Γίκε θη εζύ ανπαημιόγμξ!
Αίζμοζα 41 θαη Ανπαημιμγηθό πάνθμ- Τπεύζοκε θαζεγήηνηα: Γηνήκε Φανακημύνε
Θέιεηε κα μάζεηε ηε μεζμδμιμγία μηαξ ανπαημιμγηθήξ ακαζθαθήξ; Γιάηε κα ζομμεηάζπεηε ζηεκ ακαζθαθήμηαξ
ανπαίαξ μηθίαξ μαζαίκμκηαξ ηα μοζηηθά ηεξ Ανπαημιμγίαξ.
Η εμημέρφζη θα γίμει ζηημ Αίθοσζα 41 ζηις 10.30 και ζηις 11.00, εμώ ζηις 11.30 θα αματφρήζει η μαθηηική ομάδα για ηο Αρταιολογικό πάρκο, όποσ θα πραγμαηοποιηθεί η δειγμαηική αμαζκαθή.
4. Μαζεμαηηθά παηπκίδηα



Αίζμοζα 42–Τπεύζοκε θαζεγήηνηα: Αγγειηθή μύιε
«Μαζεμαηηθμ … μακία»: Έκα μαζεμαηηθό επηηναπέδημ παηπκίδη ημ μπμίμ απαηηεί ηαπύηεηα θαη πημύμμν ζηα
Μαζεμαηηθά θαη ζηηξ ζπαδμθεθαιηέξ.(10.00 – 12.30)



Αίζμοζα 43-Τπεύζοκε θαζεγήηνηα: Δςνμζέα Σζακημύια
«Γιάηε κα λεζθμονηάζμομε ημ μοαιό μαξ με γνίθμοξ»: Μηα μοζηαζηηθή πνμζέγγηζε ηςκ Μαζεμαηηθώκ με
ενγαιεία ηε γκώζε, ηεκ επαγςγηθή ζθέρε θαη ηε γιώζζα ηεξ ιμγηθήξ.(11.00 – 13.30)

5.

Παναηενώ, πεηναμαηίδμμαη, ακαθαιύπης
Γνγαζηήνηα Φοζηθήξ θαη Υεμείαξ- Τπεύζοκμη θαζεγεηέξ: Θςμάξ Ακδνηακόξ, Μανίδα Μπέζα

Σας περιμέμοσμε μα αμακαλύυοσμε μαζί ηομ θασμαζηό κόζμο ηφμ Φσζικώμ Επιζηημώμ με απλά και εμησπφζιακά
πεηνάμαηα. Οπηηθέξ ρεοδαηζζήζεηξ, μηθνμί «θεναοκμί», μπαιόκηα – «θαθίνεδεξ», «πενίενγεξ» ανπαίεξ θμύπεξ,
νεοζηά πμο ζομπενηθένμκηαη ςξ ζηενεά είκαη μενηθέξ από ηηξ «μαγηθέξ» εηθόκεξ πμο ζα απμθμμίζεηε.
6. Discover Europe
Γνγαζηήνημ ΠιενμθμνηθήξB-Τπεύζοκε θαζεγήηνηα: Αζεκά Γθανμπμιά




Φηηάλε ημ δηθό ζμο θςμηθμγνάθεμα ζηα Αγγιηθά!
Δηάβαζε πενημδηθά θαη μάζε γηα ηε βνεηακηθή θμοιημύνα!
Έια κα παίλμομε ρεθηαθά θμοίδ θαη κα μάζεηξ εύθμια θαη γνήγμνα γηα ηεκ Γονώπε!

7.

Formula 1 ζημ ζπμιείμ
Αίζμοζα Σεπκμιμγίαξ-Τπεύζοκμξ θαζεγεηήξ: Δεμήηνεξ Δακάιεξ





Αγώκεξ - επίδεηλε από ηεκ μμάδα Sciron ημο Ομίιμο Σεπκμιμγίαξ ημο πμιείμο μαξ
Αγώκεξ πνμκμμέηνεζεξ
Αγώκεξ ηαπύηεηαξ αοημθηκήηςκ

8.

Η Σεπκμιμγία μέζα από ημ sTem
Αίζμοζα Σεπκμιμγίαξ-Τπεύζοκε θαζεγήηνηα: Μανία όθε

Γιάηε κα ζοκανμμιμγήζμομε θηκεηήνα εζςηενηθήξ θαύζεξ (βεκδηκμθηκεηήνα V8), μαγκεηηθό ηνέκμ, αοημθίκεημ
θηκήζημμ με αιαηόκενμ, πμηαμόπιμημ, κενόμοιμ, αενμθίκεημ όπεμα θαη νμμπμηηθό βναπίμκα.
9.






Ρμμπμηηθή
Γνγαζηήνημ Πιενμθμνηθήξ Α-Τπεύζοκμξ θαζεγεηήξ: Ακδνέαξ Υαηδεμνθακόξ
«Βοδακηηκή αοημθναημνία θαη επηθμηκςκίεξ - θνοθηςνίεξ»: Σμ νμμπόη-αγγειηαθόνμξ αθμιμοζεί ηεκ «πενηπεηεηώδε» πμνεία ηςκ μεκομάηςκ θαηά ηε βοδακηηκή πενίμδμ, ηα μπμία δηαζπίδμκηαξ ηεκ απακή Βοδακηηκή
Αοημθναημνία με ηαπύηεηα είπακ ηε δοκαηόηεηα κα θηάζμοκ μέζα ζε ιίγεξ ώνεξ ζηεκ Κςκζηακηηκμύπμιε.
Μαζεηέξ μαξ πανμοζηάδμοκ νμμπμηηθέξ δηαηάλεηξ πμο έπμοκ θαηαζθεοάζεη με Edison programmable robot
θαη με Lego Mindstorms NXT. Δεμημονγμύκ θαη πνμγναμμαηίδμοκ επίζεξ δηαηάλεηξ με ημκ μηθνμειεγθηή
Arduino.
«Μαζήμαηα ηνηζδηάζηαηεξ εθηύπςζεξ»: Γιάηε κα ζπεδηάζμομε ηνηζδηάζηαηα ακηηθείμεκα με ημκ ειεθηνμκηθό οπμιμγηζηή θαη ζηε ζοκέπεηα κα ηα δεμημονγήζμομε με ηε βμήζεηα ημο 3D εθηοπςηή.

10. Πνμγναμμα(x)ηίδμκηαξ ημ έλοπκμ μέιιμκ
Γνγαζηήνημ Πιενμθμνηθήξ E-Τπεύζοκε θαζεγήηνηα: Ξέκηα ημύηε
Γιάηε κα επελενγαζημύμε μαδί μία «θαιιηηεπκηθή» θςημγναθία, κα δεμημονγήζμομε έκα δηαθεμηζηηθό spot θαη έκα
video, αιιά θαη κα πνμγναμμαηίζμομε ζημ πενηβάιιμκ ημο Scratch.
11. Γηθαζηηθά
Γνγαζηήνημ Φοζηθήξ 2-Τπεύζοκε θαζεγήηνηα: Κονηαθή Πνεβεκημύ
Απμθαιοπηηθό ηαλίδη ζηε πώνα ηεξ δεμημονγίαξ με ηε πνήζε δηάθμνςκ οιηθώκ.

Αζιεηηθέξ δναζηενηόηεηεξ [Ώνα 10.00 – 13.00]
Τπεύζοκμη θαζεγεηέξ: Ηνώ Γεςνγμοιέα, Δεμήηνεξ Γθόθαξ, Νίθμξ Μπάνιαξ, Γηάκκεξ Παπαγηάκκεξ




Αγώκαξ οδαημζθαίνηζεξ 10.00 – 12.00 (Κμιομβεηήνημ)
Αγώκαξ πμδμζθαίνμο 11.00 - 13.00 (Γήπεδμ πμδμζθαίνμο)
Παηπκίδηα θαιαζμζθαίνηζεξ 11.30 – 12.30 (Γλςηενηθά γήπεδα θαιαζμζθαίνηζεξ)

Γκεμένςζε ζημ Γκηεοθηήνημ[Ώνα 10.00 – 13.00]
Τπεύζοκεξ θαζεγήηνηεξ: Άζπα Κμκημγηάκκε (Αγγιηθώκ), Ξέκηα Κςηηάθε (Γαιιηθώκ), Μανία Μπμύζθμο
(Γενμακηθώκ)
αξ εκεμενώκμομε ζπεηηθά με ηε δηδαζθαιία Ξέκςκ Γιςζζώκ, ηεκ απόθηεζε δηπιςμάηςκ γιςζζμμάζεηαξ θαη ηεκ
οιμπμίεζε εονςπασθώκ πνμγναμμάηςκ ζηα πμιεία μαξ.

Γκεμενώζεηξ ζημ Αμθηζέαηνμ [Ώνα 11.30 θαη 12.30]
Οη Δηεοζύκηνηεξ ημο Α΄ θαη ημο Β΄ Ανζαθείμο – Σμζηηζείμο Γομκαζίμο Γθάιεξ, Μανία-Άκκα Φαθαιημύ θαη
Γοδμθία Γηακκηθμπμύιμο, θαζώξ θαη ε οκημκίζηνηα Αγγιηθήξ Γιώζζαξ ηςκ πμιείςκ μαξ,
Άζπα Κμκημγηάκκε, εκεμενώκμοκ ημοξ γμκείξ γηα ηεκ παηδεία πμο πανέπμοκ ηα Ανζάθεηα – Σμζίηζεηα Γομκάζηα.

Μμοζηθή θαη πμνόξ ζημ Θέαηνμ [Ώνα 14.00 – 14.30]
Μμοζηθμπμνεοηηθά δνώμεκα από ημοξ Ομίιμοξ ηςκ Ανζαθείςκ – Σμζηηζείςκ πμιείςκ




Σναγμύδηα από ηε πμνςδία
Ροζμηθή γομκαζηηθή
Παναδμζηαθμί πμνμί

Καηά ηη διάρκεια ηης ημέρας θα είμαι αμοικηό ηο κσλικείο ηοσ ζτολείοσ

opendays.arsakeio.gr

