Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΣΑΚΕΙΑ -- ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης,
Ιωαννίνων, Τιράνων

ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, ανταποκρινόμενη στο αίτημα τής τοπικής κοινωνίας
και στο χρέος της προς τον ευεργέτη της Απόστολο Αρσάκη, ίδρυσε Αρσάκειο Σχολείο
στα Ιωάννινα με απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου της. Το σχολικό συγκρότημα των
Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων βρίσκεται στους Λογγάδες, σε οικόπεδο 30 στρεμμάτων
που παραχώρησε στη Φ.Ε. η Κοινότητα, με πυκνή βλάστηση και πανοραμική θέα στη
λίμνη Παμβώτιδα. Έχει χτιστεί σε σχέδια τού αρχιτέκτονα Ιωάννη Λεοντόπουλου,
σύμφωνα με τις επιταγές τής σύγχρονης σχολειοδομίας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την
πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση τής περιοχής και τα τοπικά υλικά κατασκευής.
Η ανέγερση τού σχολικού συγκροτήματος ξεκίνησε το 2004 και το Σχολείο
εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο τής Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια τον
Φεβρουάριο τού 2010. Το σχολικό έτος 2009-2010 το Αρσάκειο Ιωαννίνων ξεκίνησε τη
λειτουργία του με Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο, ενώ σήμερα λειτουργεί Γυμνάσιο
και Λύκειο.
Όραμα των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων είναι να συμβάλλουν στην παιδευτική
και πνευματική καλλιέργεια των παιδιών τής περιοχής των Ιωαννίνων μέσω τής
αρσακειακής παιδείας και αγωγής, η οποία φωτίζει και καθοδηγεί τους μαθητές μας και
την ελληνική κοινωνία από το 1836, δηλαδή περισσότερο από 180 χρόνια. Με αυτόν τον
τρόπο οι νέοι θα δώσουν συνέχεια στην προσφορά που η Ήπειρος, με την μακραίωνη
παράδοσή της, έχει στα γράμματα και στον πολιτισμό τής πατρίδας μας.

«Χ ρε ι α ζ ό μ α σ τ ε τ α κ λ α σ ι κ ά γ ρά μ μ α τ α σ ήμ ε ρα ; »

Επιμορφωτική ημερίδα που οργανώνεται από
τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία)
σε συνεργασία με
το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard

Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων
19 Ιανουαρίου 2019
ώρα 10.00 - 15.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.30-10.00
10.00-12.00

Εγγραφές
Έναρξη των εργασιών τής ημερίδας από τον Πρόεδρο τού Δ.Σ. τής
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθηγητή Γλωσσολογίας Γεώργιο
Μπαμπινιώτη
Τοποθετήσεις επί τού θέματος τής ημερίδας από τον Πρόεδρο τού
Δ.Σ. τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθηγητή Γλωσσολογίας
Γεώργιο Μπαμπινιώτη και τον καθηγητή Κλασικής Ελληνικής
Φιλολογίας στην Έδρα Francis Jones και καθηγητή Συγκριτικής
Λογοτεχνίας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard,
και Διευθυντή τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Washington,
D.C.), Πανεπιστήμιο Harvard, Gregory Nagy. Τη συζήτηση θα
συντονίσει η βυζαντινολόγος στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών,
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, και Εταίρος τού Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών
(Washington,
D.C.),
Πανεπιστήμιο
Harvard,
Νίκη Τσιρώνη.

12.00-12.30

12.30-13.00

Αισώπου μύθοι – Η διαχρονική παιδαγωγική αξία τους.
Ελένη Παπανικολάου, δασκάλα, MΑ, διευθύντρια Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων

13.00-13.30

Η διαχρονικότητα τής αριστοτελικής επαγωγής. Η μορφή της
σήμερα και η χρήση της στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αικατερίνη Τάτση, φυσικός, MSc, PhD, διευθύντρια Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων
Χρηστίνα Πλακούτση, φιλόλογος, MA, καθηγήτρια Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων

13.30-14.00

Αιγός ποταμοί. Διερευνώντας ηγετικά χαρακτηριστικά.
Παύλος Μαυρόγιαννης, φιλόλογος, διευθυντής Αρσακείου
Λυκείου Ιωαννίνων

14.00-14.30

Εμφύλιος πόλεμος. Κερκυραϊκά (427 π.Χ.) – Συρία 2019.
Συγκριτική προσέγγιση.
Χρήστος Τσατσούλης, φιλόλογος, ΜΑ, καθηγητής Αρσακείου Λυκείου Ιωαννίνων

14.30-15.00

Συζήτηση

Διάλειμμα - Καφές - Κέρασμα
Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
Η χρήση ακουστικών απαιτεί την προσκόμιση δελτίου ταυτότητας.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη.

Υποστήριξη έργου: Γιώργος Τράπαλης, γλωσσολόγος, εκπρόσωπος τής Φ.Ε.
στην Επιτροπή Συνεργασίας με το CHS-Harvard.

