
H EN AΘHNAIΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

έτος ιδρύσεως 1836

τ α σ ύ γ χ ρ ο ν α

σ χ ο λ ε ί α
μ ε π α ρ ά δ ο σ η  
1 8 0  χ ρ ό ν ω ν  

στην ποιοτική

π α ι δ ε ί α

APΣAKEIA

A P Σ A K E I A  Σ X O Λ E I A  

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν



Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦIΛEKΠAIΔEYTIKH ETAIPEIA

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

           Πρόεδρος     ΓEΩPΓIOΣ MΠAMΠINIΩTHΣ, καθηγητής τής Γλωσσολογίας και πρ. πρύτανης 

τού Πανεπιστημίου Αθηνών

     Aντιπρόεδρος     ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΕPAKHΣ, επίτιμος αντιπρόεδρος τού Αρείου Πάγου

  Γεν. Γραμματέας     IΩANNHΣ ΠAPAΣKEYOΠOYΛOΣ, καθηγητής τής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών 

         Σύμβουλοι:      ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΑΘOΣ, πρ. γενικός διευθυντής τού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΩTHPIOΣ ΓKΛABΑΣ, πρ. πρόεδρος τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής τής Γλωσσολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔHMHTPIOΣ KOPPEΣ, καθηγητής τής Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών

BAΣIΛEIOΣ ΛAMΠPINOYΔAKHΣ, καθηγητής τής Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΕΒΑΚΟΣ, πρ. γενικός διευθυντής τού Υπουργείου Οικονομικών

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΗΤΣΗΣ, καθηγητής Παιδαγωγικής τού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

τού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, επίτιμος πρόεδρος τού Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ, καθηγητής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΟ ΣΩΜΑ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το σώμα των Εταίρων αποτελείται από πρόσωπα διακεκριμένα στις επιστήμες, στα γράμματα, στις τέχνες, 

στη διοίκηση και γενικά για την προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία. Συνέρχεται ετησίως 

σε απολογιστική Γενική Συνέλευση και ανά τρία έτη σε εκλογική, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

6.500 μαθητές ñ 700 εκπαιδευτικοί ñ 500 απόφοιτοι κάθε σχολικό έτος

Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης

Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων

Αρσάκεια Σχολεία Πατρών

Αρσάκεια Σχολεία

Θεσσαλονίκης

Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο

Τιράνων

Διά βίου μάθηση: 

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 

τής Στοάς τού Βιβλίου



ΑΡΣΑΚΕΙΑ – ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Έτος ιδρύσεως: 1836. Έναν χρόνο προτού ιδρυθεί το πρώτο και αρχαιότερο Πανεπιστή-

μιο τής Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ιδρύθηκε το 1837), ιδρύεται το πρώτο και

αρχαιότερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης που έμελλε να

κατακτήσει καθοριστική θέση στην ιστορία τής Νεοελληνικής Παιδείας. Τα Αρσάκεια

Σχολεία –Σχολεία Θηλέων μέχρι τη δεκαετία τού 1980– μαζί με τις Αρσάκειες Παιδαγω-

γικές Ακαδημίες (Αθηνών και Πατρών) κατήρτιζαν μαθήτριες και δασκάλες που αναδεικνύονταν σε επίλεκτα

κοινωνικά, επιστημονικά, επαγγελματικά και εκπαιδευτικά στελέχη τής Ελλάδος τού 19ου και τού 20ού

αιώνα. Η παιδευτική, κοινωνική και επιστημονική αναγνώριση τού έργου που επιτελούσαν τα Αρσάκεια Σχο-

λεία τούς εξασφάλισε προνομιακή μεταχείριση από την Πολιτεία (ισοτιμία απολυτηρίων και πτυχίων,

συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών των Αρσακείων από το Δημόσιο, ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις συντονιστών

των Σχολείων κ.ά.). Το όραμα των μεγάλων Ελλήνων Διαφωτιστών Αποστόλου Αρσάκη, Γ. Γενναδίου, Ι.

Κοκκώνη, Μισ. Αποστολίδου, των Αγωνιστών τής Επαναστάσεως Θ. Κολοκοτρώνη, Ι. Μακρυγιάννη κ.ά. να

μορφωθούν οι Ελληνίδες και να δημιουργηθούν Σχολεία υψηλής παιδευτικής ποιότητας και συνάμα πρότυπα

Σχολεία αρχών, προσιτά στο βαλάντιο των μέσου εισοδήματος Ελλήνων πολιτών, πήρε σάρκα και οστά.

Σήμερα τα Αρσάκεια και Τοσίτσεια Σχολεία κατέχουν την πρώτη θέση στην ελληνική Εκπαίδευση, με τη με-

γαλύτερη ζήτηση και με τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις για τα Ανώτατα Ιδρύματα (μέσος

όρος ποσοστού επιτυχίας 96%!). Εξήμισι χιλιάδες παιδιά (6.500) φοιτούν στα Αρσάκεια Αθηνών (Ψυχικού

και Εκάλης), Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων και Τιράνων (Αλβανίας), διδασκόμενα από 700 εκπαιδευ-

τικούς. Εξακολουθούν, μολονότι συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις τής σημερινής εποχής, να αποτελούν Σχο-

λεία αρχών, όπου η παιδευτική κατάρτιση (η γνώση) συνοδεύεται από σωστή αγωγή (αρχές και αξίες εθνικές,

θρησκευτικές, κοινωνικές, ηθικές), ώστε να διαμορφώνονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες νέων ανθρώ-

πων, προετοιμασμένων να αποτελέσουν υπεύθυνους, σκεπτόμενους, καλλιεργημένους, ευαίσθητους πολί-

τες, ισορροπημένους χαρακτήρες, δραστήριους και με προϋποθέσεις επιτυχίας στην ατομική, κοινωνική και

επαγγελματική ζωή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ενός σωματείου μη κερδοσκοπικού και κοινωφε-

λούς, που διοικεί τα Αρσάκεια Σχολεία αποτελείται από πανεπιστημιακούς και άλλα εκπαιδευτικά και

κοινωνικά στελέχη, τα οποία γνωρίζουν το αντικείμενο τής Εκπαίδευσης και προσφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες

τους στην Παιδεία τής χώρας μας, εκλεγόμενα από το σώμα των Εταίρων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,

διακεκριμένων Ελλήνων αφοσιωμένων στην υπόθεση τής Παιδείας. Τα εισοδήματα τής Φ.Ε. είναι η περιουσία

τής Φ.Ε. και τα χαμηλού ύψους δίδακτρα των μαθητών που φοιτούν στα Αρσάκεια. Τα Αρσάκεια δεν επιχο-

ρηγούνται από το κράτος.

Στα Αρσάκεια Σχολεία έχουν εμπιστευθεί τη μόρφωση και την αγωγή των παιδιών τους γονείς, κατά πλει-

ονότητα επιστήμονες, που πιστεύουν στην παράδοση μιας ελληνικών αρχών και αξιών παιδείας, συνδυα-

σμένης με τις γνωστικές ανάγκες τής σημερινής κοινωνίας (πληροφορική, ψηφιακό σχολείο, ξένες γλώσσες,

αθλητισμό αλλά και γερή κατάρτιση στη γλώσσα, στα Μαθηματικά, στις Θετικές Επιστήμες). Στα Αρσάκεια

αυστηρά επιλεγμένοι και αφοσιωμένοι εκπαιδευτικοί, με κατάλληλη επιστημονική και υλικοτεχνική στήριξη,

με επιμόρφωση και συντονισμό τής δουλειάς τους, επιτελούν κατά τρόπο υποδειγματικό και αποτελεσματικό

το λεπτό, δύσκολο και υψηλό λειτούργημά τους, την καλλιέργεια των ψυχών και τού πνεύματος 6.500 

Ελληνόπουλων κατά τα δεκατρία/δεκατέσσερα χρόνια φοίτησής τους στα Αρσάκεια Σχολεία (Νηπιαγωγείο –

Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο).

Γεώργιος Μπαμπινιώτης 

Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας



απόφαση ζωής κάθε γονέα 
που επιλέγει το καλύτερο για το παιδί του:
ποιοτική παιδεία και αγωγή

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ñ e-arsakeio: η ψηφιακή μας πλατφόρμα 

ñ διδασκαλία με tablet

ñ επιχειρηματική εκπαίδευση 

ñ προγράμματα τεχνολογίας: ρομποτική, Formula 1

ñ προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης

Πολιτισμός

ñ αγώνες Λόγου και Τέχνης 

ñ προγράμματα δημιουργικότητας 

ñ θεατρική αγωγή 

ñ πολιτιστικά διήμερα 

ñ ελληνική παράδοση 

ñ ευρωπαϊκά προγράμματα

Εξωστρέφεια

ñ MUN, FORENSICS, COMENIUS, EYP, CERN

ñ συμμετοχές σε διεθνείς ολυμπιάδες 

ñ συνεργασία με πανεπιστήμια, δήμους, 

ερευνητικά κέντρα και πολιτιστικούς φορείς 

ñ εθελοντισμός και κοινωνική δράση

Διεύρυνση
και

εμβάθυνση
στη γνώση

ñ μαθητικά συνέδρια 

ñ αγωγή προφορικού λόγου – ρητορικοί αγώνες 

ñ μαθηματική σκέψη – μαθηματικοί αγώνες 

ñ εκπαιδευτικά προγράμματα 

ñ απογευματινοί όμιλοι 

ñ συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτική
καινοτομία

ΓΙΑΤΙ ΑΡΣΑΚΕΙΟ;



εξασφάλιση τής εισαγωγής των μαθητών 
στη σχολή τής επιλογής τους, 
σταθερή επιδίωξη κάθε γονέα. 
Κάθε χρόνο πάνω από 95% επιτυχία 
στις Πανελλήνιες εξετάσεις

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΑΕΙ

Η αρσακειακή παιδεία εξασφαλίζει την επιτυχημένη

επαγγελματική και κοινωνική πορεία των αποφοίτων. 

Με 180 χρόνια στην ελληνική εκπαίδευση και με σχολεία

στις μεγαλύτερες πόλεις τής Ελλάδας, οι απόφοιτοι 

των Αρσακείων προσφέρουν στην ελληνική και την

παγκόσμια κοινότητα με το ήθος τους, την υπευθυνότητά

τους και τον σεβασμό τους στους δημοκρατικούς

θεσμούς και τις πανανθρώπινες αξίες. 

Σταδιοδρομία
αποφοίτων

Με παράδοση στον θεσμό των υποτροφιών, 

η Φ.Ε. ενισχύει το Ταμείο των Υποτροφιών της 

με σκοπό να βοηθήσει γονείς με περιορισμένη

οικονομική δυνατότητα. Σήμερα περίπου 850 μαθητές

απολαμβάνουν την υψηλής ποιότητας 

αρσακειακή παιδεία με μειωμένα δίδακτρα.

Υποτροφίες

Ο Σύλλογος Αποφοίτων τής Φιλεκπαιδευτικής 

Εταιρείας (ΣΑΦΕ), ο πρώτος γυναικείος σύνδεσμος

αποφοίτων στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1933 και σήμερα

πια δραστηριοποιούνται σε αυτόν και τα αγόρια

απόφοιτοι των Αρσακείων.

Σύλλογος
αποφοίτων



ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ IΩANNINΩN



Το σχολικό συγκρότημα των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων βρίσκεται στους Λογγάδες, 

σε οικόπεδο 30 στρεμμάτων που παραχώρησε στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία 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.



Σ X O Λ E I O
μ ε  υ ψ η λ έ ς
ε π ι τ υ χ ί ε ς
σ τ α  A E I

Τα ποσοστά επιτυχίας στις Πανελλήνιες εξετάσεις των τελειοφοίτων των Αρσακείων – Τοσιτσείων 

Σχολείων είναι ιδιαίτερα υψηλά συγκριτικά με τα πανελλήνια ποσοστά. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά τα ποσοστά από το 2010: 

2010: 98% 2011: 94,58% 2012: 95,32% 2013: 96,09%

2014: 97,61% 2015: 93,6% 2016: 96,1%

2016-2017. 

8 χρόνια Aρσάκειο Iωαννίνων



■ που μετατρέπει την πληροφορία σε γνώση και επιστήμη  ■ που κάνει τη δημιουργικότητα

θεμέλιο πολιτισμού  ■ που συμμετέχει σε συλλογικές δράσεις  ■ που έχει συγκροτημένη

προσωπικότητα  ■ που είναι πολίτης τού κόσμου με ελληνική ταυτότητα

Σ X O Λ E I O
μ ε  ό ρ α μ α
τη διαμόρφωση
τ ο ύ  ν έ ο υ
Έλληνα πολίτη

2009-2010. 

Oι πρώτοι μαθητές τού Aρσακείου Iωαννίνων στην τελετή των εγκαινίων



ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
5

Από την πληροφορία 
στη ΓNΩΣH, στην EΠIΣTHMH

ñ Προωθούμε την ανακάλυψη 

τής γνώσης μέσα από τη βιωματική

μάθηση

ñ Μαθαίνουμε στο παιδί να οργανώνει

μόνο του τη μελέτη του 

ñ Αξιοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία

για να ενισχύσουμε τη μαθησιακή

εμπειρία των μαθητών μας μέσω τής

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-arsakeio 

ñ Αναδιαρθρώνουμε τη διδακτέα ύλη 

σε όλα τα μαθήματα 

και σε όλες τις τάξεις

ñ Ενισχύουμε τη διδασκαλία

μαθημάτων με πρόσθετες διδακτικές

ώρες 

ñ Εμπλουτίζουμε το σχολικό

πρόγραμμα με σύγχρονα διδακτικά

αντικείμενα

ñ Σχεδιάζουμε διαθεματικά και

διεπιστημονικά project

ñ Προσεγγίζουμε διερευνητικά 

τα διδακτικά αντικείμενα μέσω

ηλεκτρονικών υπολογιστών,

διαδραστικών πινάκων και tablets 

σε ψηφιακές τάξεις, εργαστήρια,

βιβλιοθήκες

ñ Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή 

των μαθητών σε διεθνείς

διαγωνισμούς και προγράμματα

Από την παιδική και την εφηβική
δημιουργία στον ΠOΛITIΣMO

ñ Εφαρμόζουμε προγράμματα δημιουργικότητας 

ήδη από το Νηπιαγωγείο

ñ Καλλιεργούμε τις δημιουργικές κλίσεις 

και τα ταλέντα των μαθητών

ñ Υλοποιούμε δράσεις πνευματικής καλλιέργειας 

και καλλιτεχνικής έκφρασης 

ñ Φέρνουμε σε επαφή τους μαθητές με ποικίλες

μορφές τέχνης με σκοπό την αισθητική τους

καλλιέργεια

ñ Οργανώνουμε στον χώρο τού σχολείου συναντήσεις

με ανθρώπους τού πνεύματος. Οι μαθητές μας

γνωρίζουν από κοντά επιστήμονες, καλλιτέχνες,

ερευνητές και συνομιλούν μαζί τους

1 2

Το Διοικητικό Συμβούλιο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

αποτελείται από δώδεκα μέλη, επίλεκτα στελέχη 

τής ελληνικής κοινωνίας (πανεπιστημιακούς καθηγητές, ανώτατους δικαστικούς, οικονομικούς παράγοντες). 

Η θητεία του ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια με εκλογές από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. 

Ο πρόεδρος τού Δ.Σ. είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος τής Εταιρείας και μαζί με τα μέλη τού Διοικητικού

Συμβουλίου έχει τη γενική εποπτεία τής διοίκησης τής Φ.Ε., σχεδιάζει και κατευθύνει όλο το εκπαιδευτικό

έργο και τις πολιτιστικές και πνευματικές δραστηριότητες τής Εταιρείας και των Σχολείων της.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



ΣXOΛEIO ME OPAMA TH ΔIAMOPΦΩΣH TOY NEOY EΛΛHNA ΠOΛITH 9

Από την ατομικότητα 

στη ΣYΛΛOΓIKOTHTA

ñ Εφαρμόζουμε τις αρχές 

τής ομαδοσυνεργατικής μάθησης 

στο πλαίσιο τού μαθήματος, 

τής δραστηριότητας, τού παιχνιδιού, 

με σεβασμό παράλληλα στην ατομικότητα

ñ Συνεργαζόμαστε με τους γονείς 

για τη γνωστική, ψυχοσυναισθηματική 

και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

ñ Καλλιεργούμε τις αρχές τού εθελοντισμού 

μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον

ñ Οργανώνουμε δραστηριότητες αλληλεγγύης 

και προσφοράς στον συνάνθρωπο 

3

Για την οργάνωση και τον συντονισμό τού εκπαιδευτικού έργου λειτουργεί, ήδη από

το 1880, η Εποπτεία, ένας θεσμός πρωτοποριακός για τα εκπαιδευτικά δεδομένα

στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα. Ο επόπτης / η επόπτρια με τους συντονιστές των επιμέρους μαθημάτων

κατευθύνουν και ενισχύουν την προσφερόμενη παιδεία και εισηγούνται στο Δ.Σ. τής Φ.Ε. καινοτόμα

προγράμματα που συνδέουν το Σχολείο με την πνευματική, πολιτιστική, επιστημονική και κοινωνική ζωή,

δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε σεμινάρια, συνέδρια,

ευρωπαϊκά προγράμματα, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς.

EΠOΠTEIA
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Από τη συναισθηματική ρευστότητα 
στην ΨYXIKH ΣYΓKPOTHΣH

ñ Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να αναγνωρίζουν, να

αποδέχονται και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους

ñ Βοηθούμε τους μαθητές να κατανοούν 

τα συναισθήματα των άλλων και να διαχειρίζονται 

τις διαπροσωπικές σχέσεις τους

ñ Στηρίζουμε ψυχοκοινωνικά τους μαθητές με δυσκολίες

στη μάθηση, τη συναισθηματική ανάπτυξη 

και τη συμπεριφορά

4

Από μαθητής ΠOΛITHΣ TOY KOΣMOY

ñ Ενισχύουμε το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα με πρόσθετες ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών

ñ Συνδέουμε τις ξένες γλώσσες με την επιστήμη, την τεχνολογία, τους πολιτισμούς τού κόσμου

ñ Συνεργαζόμαστε με επίσημους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς ξένων χωρών

ñ Συμμετέχουμε σε πανελλήνια και ευρωπαϊκά ξενόγλωσσα προγράμματα

ñ Στηρίζουμε τους μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό

ñ Προετοιμάζουμε τους μαθητές για την αγορά εργασίας υλοποιώντας προγράμματα

επιχειρηματικότητας νέων

ñ Συνεργαζόμαστε με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια

5

«Let’s adopt and cherish

Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας

our ancient theatres».



Σ X O Λ E I O
με συνέπε ια
στους στόχους



ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ:

ñ με πρόσθετες διδακτικές ώρες στα ήδη

υπάρχοντα αντικείμενα

Δημοτικό:

Ελληνικά, Μαθηματικά, Ξένες Γλώσσες,

Πληροφορική, Αθλητικά, Εικαστικά,

Μουσική, Θεατρική αγωγή

Γυμνάσιο: 

Ξένες Γλώσσες, Αρχαία Ελληνικά, Φυσική

Λύκειο:

Νεοελληνική Γλώσσα, Ξένη Γλώσσα, 

Άλγεβρα, Φυσική, 

Μαθήματα Προσανατολισμού

ñ με νέα αντικείμενα 

Νηπιαγωγείο: 

Φιλαναγνωσία, Μουσειακή αγωγή, 

Θεατρική αγωγή, Αγγλικά, 

Ελληνική παράδοση, ΤΠΕ

Δημοτικό:

Φιλαναγνωσία, Αγωγή προφορικού 

λόγου, Μαθηματική σκέψη, 

Δημιουργική σκέψη, Θεατρική αγωγή,

Ελληνική παράδοση, Μουσικοκινητική

αγωγή, Φυσικές επιστήμες

Γυμνάσιο: 

Αγωγή προφορικού λόγου (Ρητορική),

Μαθηματική σκέψη, Ζώνες Eπιστημών,

Πολιτισμού και Αθλητισμού τής Φ.Ε.

(Τοπική Ιστορία, Νεανική

επιχειρηματικότητα, Αγωγή υγείας,

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας)

ñ με διδασκαλία από εξειδικευμένους

εκπαιδευτικούς

Θεατρική αγωγή, Μουσική,

Μουσικοκινητική αγωγή, Πληροφορική,

Φυσική αγωγή, Εικαστικά
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Από την

πληροφορία 

στη ΓNΩΣH, 

στην EΠIΣTHMH

Σήμερα οι μαθητές έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία,

ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, όπως αυτά διαμορφώνονται 

κατά την ανάπτυξή τους. Στο Αρσάκειο μέλημά μας είναι οι μαθητές μας,

μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, να εμβαθύνουν στη γνώση 

και να διερευνούν πολλά επιστημονικά πεδία.

1

Δημιουργική γραφή

Μέσω τής βιωματικής δραστηριότητας 

τής συγγραφής και με πρακτικές ασκήσεις 

στη λογοτεχνική γραφή βοηθούμε τους μαθητές μας 

να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές τους δυνατότητες

και να γίνουν επαρκέστεροι αναγνώστες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Στο μάθημα τής Ελληνικής Γλώσσας έχουμε στόχο

να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας τον λόγο 

ως σκέψη και έκφραση, προφορική και γραπτή. 

Για τον σκοπό αυτό έχουμε εισαγάγει στο σχολικό

πρόγραμμα τις εξής καινοτομίες: 

Αγωγή προφορικού λόγου

Σε πρόσθετη ώρα τού προγράμματος οι μαθητές

ασκούνται στην εφαρμογή αρχών και τεχνικών

διαλόγου, στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας,

στην αφήγηση και την περιγραφή εκφέροντας

αυθόρμητο ή προσχεδιασμένο προφορικό λόγο.

Στην ώρα τής δημιουργικής γραφής είμαστε όλοι ποιητές!
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Διαρσακειακές Συναντήσεις

Δημιουργικού

Προφορικού Λόγου

Κάθε χρόνο διοργανώνεται

τριήμερη συνάντηση

ρητορικής τέχνης, κατά την

οποία μαθητές από όλα τα

Αρσάκεια Γυμνάσια και

Λύκεια διαγωνίζονται ομαδικά

στους Διττούς Λόγους ή

ατομικά στον Αυθόρμητο

Λόγο, τον Προτρεπτικό Λόγο

και τη Νοηματική Ανάγνωση. 

Φιλαναγνωσία

Οι μαθητές διαβάζουν επιλεγμένα βιβλία, τα οποία

γίνονται αντικείμενο συζήτησης μέσα στην τάξη 

και αφετηρία για ατομικές και ομαδικές δημιουργίες.

Ειδικότερα στο Δημοτικό τα λογοτεχνικά βιβλία

αξιοποιούνται ως εκπαιδευτικά εργαλεία για τη

διδασκαλία όλων των μαθημάτων.

Θεατρική αγωγή και δραματοποιήσεις

Θεατρολόγοι εκπαιδευτικοί διασκευάζουν

λογοτεχνικά έργα και κατάλληλες ενότητες

διδακτικών αντικειμένων δημιουργώντας

θεατρικά σενάρια. Οι μαθητές στην τάξη τους

συνδιαμορφώνουν τη σκηνοθεσία,

κατασκευάζουν σκηνικά, επιλέγουν 

ή συνθέτουν τη μουσική επένδυση,

αναλαμβάνουν τους θεατρικούς ρόλους.

Δρώμενο στο αρχαίο θέατρο τής Δωδώνης
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΛHPOΦOPIKH

Παράλληλα με την ανθρωπιστική παιδεία, στα Αρσάκεια δίνουμε έμφαση και στις θετικές επιστήμες. 

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν γιατί η επιστημονική γνώση είναι εγκυρότερη 

από άλλες μορφές γνώσης. Επίσης να γνωρίσουν τις θεμελιώδεις πρώτες αρχές και τα αξιώματα 

που διέπουν την επιστήμη και να καταλάβουν την αναγκαιότητα τού αποδεικτικού συλλογισμού.

Μαθηματική σκέψη – Φυσικές επιστήμες

Σε διακριτές ώρες τού σχολικού προγράμματος 

οι μαθητές συμμετέχουν σε μαθηματικές δράσεις 

και προβλήματα φυσικής, εφαρμόζουν μεθόδους

δημιουργικής επίλυσής τους και κατανοούν μαθηματικές

και φυσικές έννοιες προάγοντας τη λογική τους.
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Πρόγραμμα για την επικοινωνία 

τής επιστήμης στα σχολεία

Το School Lab είναι πανελλήνιος μαθητικός

διαγωνισμός βίντεο με θέμα την επιστήμη.

Οι μαθητές επιλέγουν ένα επιστημονικό

θέμα από οποιονδήποτε τομέα (Φυσική,

Χημεία, Βιολογία, Μαθηματικά,

Πληροφορική, Γεωλογία, Οικολογία,

Ιατρικές

επιστήμες) και

δημιουργούν

ένα μικρό

βίντεο για το

ευρύ κοινό. 

Inspire Science Education

Συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

προκειμένου να δοθεί στις φυσικές επιστήμες

ένας πιο ελκυστικός χαρακτήρας. Στο πλαίσιο 

τού προγράμματος πραγματοποιούνται

δραστηριότητες σε όλο το φάσμα των φυσικών

επιστημών. Οι μαθητές ενθαρρύνονται από 

τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τις δικές τους

επιστημονικές ανακαλύψεις, να παρακολουθούν

και να κατανοούν φυσικά και επιστημονικά

φαινόμενα και αποκτούν πρόσβαση μέσα από τη

σχολική τους αίθουσα σε σύγχρονα, διαδραστικά

εργαλεία και σε ψηφιακές πηγές. Ανακαλύπτουν

έτσι νέους τρόπους στη χρήση ψηφιακών

εργαλείων και ψηφιακών πηγών, τής τεχνολογίας,

τής μηχανικής και των μαθηματικών με έναν

πρακτικό, ανταγωνιστικό και συναρπαστικό τρόπο.

Πανελλήνιοι διαγωνισμοί

Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας,

Βιολογίας, Αστρονομίας,

Πληροφορικής, Pομποτικής

Οργανώνονται κάθε χρόνο από 

τους αντίστοιχους επιστημονικούς 

και ερευνητικούς φορείς για να

προωθήσουν την επιστημονική

γνώση και έρευνα. Μαθητές μας εκπροσωπούν 

την Ελλάδα στις διεθνείς Ολυμπιάδες και

διαγωνισμούς, κατακτώντας υψηλές διακρίσεις.

Από μικρή ηλικία οι μαθητές μας πειραματίζονται στη φύση και

εξοικειώνονται δημιουργικά με τις ΤΠΕ

Μετρήσεις στη φύση με μαθηματικά ζητούμενα
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Από την παιδική 

και την εφηβική

δημιουργία 

στον ΠOΛITIΣMO

Από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο οι μαθητές μας αναπτύσσονται

σε ένα περιβάλλον δημιουργικής εργασίας και πολιτισμού,

διευρύνοντας τη φαντασία τους, είτε σε σχέση με την καλλιτεχνία 

είτε σε σχέση με τα μαθήματά τους, με στόχο να καλλιεργήσουν 

τις ικανότητές τους για δημιουργία και καινοτομία.

2

Το θέατρο στο σχολείο. Ολοκληρωμένες θεατρικές παραστάσεις,

ελληνικές και ξενόγλωσσες, στην πρωτότυπη μορφή τους 

ή διασκευασμένες, ανεβαίνουν στον Πολυχώρο τού Σχολείου από

μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και από επαγγελματίες τού χώρου,

ενώ συχνά παρουσιάζονται και επιλεγμένες παραστάσεις από μεγάλες

θεατρικές σκηνές.

Ζώνες επιστημών, πολιτισμού και αθλητισμού τής Φ.E.

Σε προσδιορισμένες ώρες τού αναλυτικού προγράμματος οι μαθητές τού

Γυμνασίου επιλέγουν από ένα εύρος βιωματικών δράσεων, πειραμάτων,

ερευνητικών δραστηριοτήτων εκείνες που καλύπτουν τα προσωπικά τους

ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Ενδεικτικοί τομείς: δημιουργική γραφή,

πειράματα, τοπική ιστορία, νεανική επιχειρηματικότητα, υγεία και διατροφή.

Άνθρωποι και ιδέες μέσα

στον (σχολικό) χρόνο

Τα Σχολεία οργανώνουν

συστηματικά συναντήσεις με

συγγραφείς, λογοτέχνες,

δημοσιογράφους,

ανθρώπους των γραμμάτων

και των τεχνών και

αφιερώματα σε μεγάλα

γεγονότα, πρόσωπα και ιδέες.

Οι μαθητές μελετούν το έργο

ή έργα των δημιουργών,

συζητούν μαζί τους,

εκπονούν συναφείς εργασίες.

O καθηγητής τής Ιατρικής 

Μωυσής Ελισάφ και ο συγγραφέας

Βαγγέλης Ηλιόπουλος στο Σχολείο

Συνάντηση με τη συγγραφέα Μαρίνα Γιώτη
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Πολιτιστικό πρόγραμμα 

«Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. 

Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα»

Στο πλαίσιο τού προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο»

και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και την

Κίνηση Πολιτών για την ανάδειξη αρχαίων μνημείων

«Διάζωμα», το Σχολείο μας έχει υιοθετήσει 

το αρχαίο θέατρο Γιτάνων. Με αυτό τον τρόπο

καλλιεργείται η σχέση των μαθητών με την παράδοση

και τον πολιτισμό τής Ηπείρου.

Πολιτιστικό διήμερο

Στο τέλος τής σχολικής χρονιάς στο Γυμνάσιο 

και το Λύκειο οργανώνεται διήμερο αφιερωμένο 

στη μαθητική δημιουργία: ζωγραφική, κινηματογράφο,

φωτογραφία, δραματοποιήσεις, μουσική, χορό, 

δημιουργική γραφή, εκθέσεις τεχνολογικών κατασκευών,

παρουσιάσεις πειραμάτων Φυσικής – Χημείας 

και περιβαλλοντικών δράσεων.

Ο κινηματογράφος στο σχολείο

Κινηματογραφικά έργα καταξιωμένων

σεναριογράφων, σκηνοθετών και ηθοποιών

προβάλλονται στο πλαίσιο μαθημάτων,

σχολικών εκδηλώσεων και γιορτών για να

προβληματίσουν, να ευαισθητοποιήσουν και 

να εμπλουτίσουν τη μαθητική ζωή με φαντασία,

συναίσθημα και

δράση. Αλλά και 

οι μαθητές

δημιουργούν ταινίες

μικρού μήκους για

να εκφράσουν τα

δικά τους μηνύματα,

τη δική τους οπτική

για τον κόσμο που

τους περιβάλλει 

και τα θέματα που 

τους απασχολούν.

Ελληνική παράδοση

Στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο 

οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή βιωματικά 

με την ελληνική παράδοση, την τέχνη, 

τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, 

τα παιχνίδια, τις δραστηριότητες, στοιχεία που

χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωμία τού ελληνικού

λαού στο πέρασμα τού χρόνου.

Φτιάχνοντας μαλλί

Το αρχαίο θέατρο των Γιτάνων ξαναπαίρνει ζωή. Μαθητές μας

παρουσιάζουν εργασίες τους στον χώρο (πάνω) και το σύνολο των

δράσεών τους σε εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

με τον πρόεδρο τού Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σταύρο Μπένο (κάτω)

Γυρίζοντας ντοκιμαντέρ



Κοινωνικές δράσεις, 

δράσεις ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης

Συνεργαζόμαστε με κέντρα 

και φορείς κοινωνικής πρόνοιας

και συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις

υποστήριξης ευπαθών ομάδων.

Οι μαθητές μας ενημερώνονται

επίσης και για θέματα σύγχρονου

ενδιαφέροντος: υγείας,

διαδικτυακής ασφάλειας, οδικής

συμπεριφοράς, ανθρωπίνων

δικαιωμάτων. 

Το Αρσάκειο Ιωαννίνων, 

στο πλαίσιο τού ανοικτού και 

σε επικοινωνία με την κοινωνία

σχολείου, υποστηρίζει την

προσπάθεια τής Περιφέρειας

Ηπείρου για τη δημιουργία

δικτύου απινιδωτών. 

Με μέρος των εσόδων από τη

χριστουγεννιάτικη εορταγορά

αγοράστηκε ένας φορητός

απινιδωτής που θα καλύπτει την

ευρύτερη περιοχή σε περίπτωση

ανάγκης.
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Από την

ατομικότητα στη

ΣYΛΛOΓIKOTHTA

Η διαδικασία κοινωνικοποίησης στα Αρσάκεια Σχολεία γίνεται με σεβασμό

στην ατομικότητα κάθε μαθητή. Φροντίζουμε για την ουσιαστική 

συμμετοχή του στη σχολική κοινότητα αλλά και στο κοινωνικό σύνολο 

με την ανάπτυξη δράσεων εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς.

Αθλητικές δραστηριότητες 

Για την καλλιέργεια ομαδικού

και αγωνιστικού πνεύματος

στους μαθητές μας 

ñ διοργανώνουμε κάθε χρόνο

εσωτερικά πρωταθλήματα

ποδοσφαίρου, βόλεϊ,

μπάσκετ (3 on 3), 

χόκεϊ σάλας, χειροσφαίρισης

(street handball)

ñ προωθούμε τη γνωριμία 

των μαθητών με λιγότερο

δημοφιλή αθλήματα

ñ συμμετέχουμε:

– σε αθλητικές διοργανώσεις

φορέων τής περιοχής

– στην Πανελλήνια Ημέρα

Σχολικού Αθλητισμού, 

μία ημέρα αφιερωμένη σε

αθλητικές δραστηριότητες

και αγώνες 

– στους Διασχολικούς

Αγώνες τού Υπουργείου

Παιδείας

3

Run Greece Γνωρίζοντας το άθλημα τής κωπηλασίας

Xόκεϊ στο Σχολείο
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Περιβαλλοντικά προγράμματα

Η δραστηριοποίηση στη φύση ευνοεί τη συνεργασία και την

προσωπική συμμετοχή κάθε μαθητή μέσα στην ομάδα. Ήδη

από το Νηπιαγωγείο τα παιδιά συμμετέχουν στο διεθνές δίκτυο

«Οικολογικά σχολεία – Eco Schools», από το οποίο το

Σχολείο έχει βραβευτεί με την «πράσινη σημαία», ενώ οι

μαθητές τού Γυμνασίου και τού Λυκείου μελετούν και

επισκέπτονται περιοχές προστατευόμενες ή παραδοσιακές,

εφαρμόζουν τεχνικές αειφορίας, ανακύκλωσης,

κομποστοποίησης και συντηρούν βιολογικές καλλιέργειες.

Από τη συναισθηματική

ρευστότητα στην 

ΨYXIKH ΣYΓKPOTHΣH

Καλλιεργούμε συστηματικά στους μαθητές μας

κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, που είναι 

απαραίτητες για μια επιτυχημένη προσωπική 

και επαγγελματική ζωή.

4

Ημέρες

Δημιουργικότητας

Υλοποιούμε

προγράμματα

ειδικά σχεδιασμένα

για νήπια αλλά και

για τους μικρούς

μαθητές Δημοτικού

με σκοπό 

τη δημιουργική

έκφραση των

σκέψεων και των

συναισθημάτων

τους.

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

«Διαχείριση Συναισθημάτων» 

Οι μαθητές, συμμετέχοντας σε

δημιουργικές δράσεις, συνειδητοποιούν

την αξία τής συγχώρησης και τής ειρηνικής

συνύπαρξης ως αντίδοτων στη βία και στον

εκφοβισμό τόσο στη σχολική όσο και στην

κοινωνική ζωή.

Bράβευση Eco Schools

Βράβευση στον μαθητικό διαγωνισμό 

«Μειώνω το ενεργειακό μου αποτύπωμα»

Στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας
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ñ Eισάγουμε την αγγλική γλώσσα

(με 2 ώρες) από το Νηπιαγωγείο

και τη δεύτερη ξένη γλώσσα

(Γαλλικά ή Γερμανικά) 

από την Γ’ Δημοτικού

ñ αυξάνουμε τις ώρες διδασκαλίας

όλων των ξένων γλωσσών 

(Δημοτικό: Αγγλικά 3-5 ώρες, 

Γαλλικά ή Γερμανικά: 2-3 ώρες 

Γυμνάσιο: Αγγλικά 4-5 ώρες, 

Γαλλικά ή Γερμανικά: 4 ώρες 

Λύκειο: Αγγλικά ή Γαλλικά 

ή Γερμανικά: 2-4 ώρες)

ñ στη Β’ και την Γ’ Λυκείου

προετοιμάζουμε τους μαθητές 

που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν 

σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια 

για το δίπλωμα IELTS 

και δημιουργούμε τμήματα 

ειδικών κατευθύνσεων (CLIC):

Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας,

Νομικής, Λογοτεχνίας και Ιατρικής

ñ στην Γ’ Λυκείου δημιουργούμε

τμήματα για τους μαθητές 

που ενδιαφέρονται να εξεταστούν 

στο ειδικό μάθημα 

(Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών) 

στις πανελλαδικές εξετάσεις

ñ διδάσκουμε τη γλώσσα 

σε πολλά διαφορετικά επίπεδα

ñ στις πρώτες τάξεις δημιουργούμε

ισχυρά βιώματα και χτίζουμε 

το λεξιλόγιο

ñ σε μεγαλύτερες τάξεις επενδύουμε

στη στέρεη γνώση τής γραμματικής

και τής σύνταξης

ñ χρησιμοποιούμε τον διαδραστικό

πίνακα, tablets, το διαδίκτυο 

για τηλεδιασκέψεις, 

πολυμεσικό υλικό από την ψηφιακή

πλατφόρμα e-arsakeio, 

σύγχρονα εγχειρίδια

ñ συμμετέχουμε στον εορτασμό 

τής Ευρωπαϊκής Hμέρας Γλωσσών.

TPEIΣ 

ΞENEΣ ΓΛΩΣΣEΣ

(Αγγλικά, 

Γαλλικά,

Γερμανικά) 

MIA ΦIΛOΣOΦIA

Από μαθητής

ΠOΛITHΣ

TOY KOΣMOY

Οι μαθητές μας, γνωρίζοντας επαρκώς δύο ξένες γλώσσες, 

εκπροσωπούν το Σχολείο τους σε πανελλήνια και ευρωπαϊκά προγράμματα 

και διαγωνισμούς και αποκτούν εφόδια ώστε να αντεπεξέλθουν 

στην πολυπλοκότητα και στις απαιτήσεις των ανοιχτών κοινωνιών.

5

Στα Αγγλικά οι μαθητές συμμετέχουν:

ñ στις δράσεις και στα προγράμματα τού Βρετανικού Συμβουλίου

ñ στο Christmas Club, όπου όλοι οι μαθητές τού Δημοτικού τραγουδούν, γράφουν

ευχές σε χριστουγεννιάτικες κάρτες και παρουσιάζουν δραματοποιημένα

αποσπάσματα χριστουγεννιάτικων ιστοριών στα Αγγλικά.

Στα Γαλλικά οι μαθητές συμμετέχουν:

ñ στο εκπαιδευτικό πολιτιστικό πρόγραμμα iFcinéma τού Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας

ñ στη Διεθνή Ημέρα Γαλλοφωνίας μαζί με μαθητές σχολείων από 77 χώρες 

τής Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας (OIF), σε κοινές εκδηλώσεις 

που οργανώνονται από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας, 

τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Στα Γερμανικά οι μαθητές συμμετέχουν:

ñ στον διαγωνισμό δημιουργικότητας τού Γερμανικού Iνστιτούτου Goethe 

και τής Γερμανικής Πρεσβείας

ñ στον διαγωνισμό έκθεσης τού Υπουργείου Παιδείας

ñ στο πρόγραμμα Glossomobile «Γερμανικά σε κίνηση» τού Γερμανικού Ινστιτούτου

Goethe.

Mε τον Stephen Taylor 

τού Βρετανικού Συμβουλίου



Σ X O Λ E I O
με καινοτόμες
δ ρ ά σ ε ι ς
προγράμματα 
και υπηρεσίες

Μέτρηση τής περιμέτρου τής Γης

με το πείραμα τού Ερατοσθένη
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Παναρσακειακά 

Μαθητικά Συνέδρια

Κάθε χρόνο πάνω από 1.500 μαθητές

από όλα τα Αρσάκεια Γυμνάσια 

και Λύκεια, με την καθοδήγηση 

200 περίπου καθηγητών 

όλων των ειδικοτήτων, 

εκπονούν και παρουσιάζουν εργασίες

κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου 

που αποτελεί προσομοίωση 

επιστημονικών συνεδρίων. 

Οι μαθητές συμμετέχουν 

με εισηγήσεις, poster, εκθέσεις,

δρώμενα, ταινίες μικρού μήκους. 

Στην Επιστημονική Επιτροπή 

τού Συνεδρίου και ως προεδρεύοντες 

στις ζώνες των συνεδριών 

συμμετέχουν πανεπιστημιακοί καθηγητές,

διακεκριμένοι επιστήμονες 

από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους, 

άνθρωποι τής τέχνης και τού πνεύματος. 

Συμμετοχή στο 5ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο

Δυναμική παρουσία των μαθητών μας με ανακοινώσεις και συμμετοχή

στις συζητήσεις



Βασίλης Βασιλικός, Ιωάννα Καρυστιάνη, Κώστας Μουρσελάς. Βράβευση από τον Πρόεδρο τής Φ.Ε. καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη
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Αγώνες Λόγου και Τέχνης

Την ανάγκη τού εφήβου να εκφράσει 

τον εσωτερικό του κόσμο καλύπτουν 

οι Διαγωνισμοί που προκηρύσσονται κάθε χρόνο:

ñ Ποιήματος και Διηγήματος

ñ Ταινίας Μικρού Μήκους

ñ Φωτογραφίας, Σκίτσου, 

Χρωματικής Σύνθεσης και Κόμικς

ñ Μελοποιημένου Στίχου 

και Οργανικής Μουσικής. 

Την προσπάθεια έχουν στηρίξει, μετέχοντας 

στις κριτικές επιτροπές, εξέχουσες προσωπικότητες

των γραμμάτων και των τεχνών. 

Bασιλική Παπαπέτρου (Eπόπτρια), Bίκυ Xατζηλάκου,

Κώστας Θωμαΐδης, Γιώργος Λαζόγκας

Κώστας Θωμαΐδης, Γιώργος

Ψυχογιός, Δημήτρης Σέμσης

Λάμπρος Λελοβίτης, 2ο βραβείο ποίησης

Βράβευση από τον

Νότη Μαυρουδή

Βράβευση από τον Γιάννη Σμαραγδή και τον Τάσο Μπουλμέτη, τον Τώνη Λυκουρέση και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο
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Επιχειρηματική εκπαίδευση 

Το Αρσάκειο είναι το μόνο ελληνικό σχολείο που κατέκτησε

τον τίτλο «Το Επιχειρηματικό Σχολείο» στο πλαίσιο 

τού ευρωπαϊκού προγράμματος επιχειρηματικότητας 

Junior Achievement Europe. Τα προγράμματα νεανικής

επιχειρηματικότητας τού Σωματείου Επιχειρηματικότητας

Νέων / Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

υιοθετήθηκαν από την αρχή τής εφαρμογής τους από τα

Αρσάκεια Σχολεία και υλοποιούνται από το Νηπιαγωγείο έως

το Λύκειο. Είναι πιστοποιημένα από την Ε.Ε. και

αναγνωρισμένα διεθνώς από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και

οργανισμούς. Σκοπός τους είναι να συνδέσουν το σχολείο 

με την κοινωνία και τον κόσμο τής αγοράς. Δημιουργώντας

εικονικές επιχειρήσεις, αλλά συμμετέχοντας και σε άλλα

προγράμματα τού ΣΕΝ, όπως «Τράπεζες σε δράση»,

«Διαγωνισμό κοινωνικής καινοτομίας», «Η οικονομία κι εγώ»

κ.ά., οι μαθητές αποκτούν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για

την επαγγελματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας. 

Διαρσακειακοί Μαθηματικοί Αγώνες

Κάθε χρόνο διοργανώνονται αγώνες 

που συνδυάζουν μαθηματική γνώση,

φαντασία, δημιουργία, παιχνίδι και

περιλαμβάνουν επίλυση παραδοσιακών

ασκήσεων, μαθηματικές δραστηριότητες

στη φύση,

ανοιχτά

προβλήματα,

γρίφους, κυνήγι

θησαυρού με

μαθηματικά

ζητούμενα.

Ημέρα Φυσικών Επιστημών

Διαρσακειακή συνάντηση κατά την

οποία μαθητές

Γυμνασίου και

των Α’ και Β’

τάξεων Λυκείου

συνεργάζονται

σε ομάδες 

με στόχο να

εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία και 

τις εφαρμογές των Φυσικών Επιστημών

για την επίλυση πραγματικών

προβλημάτων από την καθημερινή ζωή. 

Η ημερίδα περιλαμβάνει τρεις δράσεις: 

ñ Διαγωνισμό πειραμάτων για μαθητές

Γυμνασίου

ñ Πειράματα επίδειξης από μαθητές

Γυμνασίου και των Α’ και Β’ τάξεων

Λυκείου

ñ Διαγωνισμό γνώσεων με τη μορφή

ψηφιακού κουίζ για μαθητές τής Γ’

Γυμνασίου και των Α’ και Β’ τάξεων

Λυκείου.

Η ομάδα τής εικονικής επιχείρησης ICTouring με τον δήμαρχο Γιάννη

Μπουτάρη στη μαθητική εμπορική έκθεση στο Cosmos στη Θεσσαλονίκη

Ο βιβλιοχάρτης και ο έπαινος τής ICTouring (κάτω)
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Μετά το πρωινό πρόγραμμα οι μαθητές των

Αρσακείων έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν

σε ποικίλα καινοτόμα προγράμματα 

τής απογευματινής ζώνης. Λειτουργούν:

Όμιλος Πειραμάτων. Στόχος τού Ομίλου

Πειραμάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας είναι

να καλλιεργήσει τις εργαστηριακές δεξιότητες και

το ερευνητικό πνεύμα των μαθητών και να τους

προετοιμάσει για τον πειραματικό διαγωνισμό

EUSO (European Union Science Olympiad). 

Όμιλος Ρητορικής Τέχνης. Οι μαθητές

πραγματεύονται καίρια επίκαιρα θέματα και

ασκούνται στην κριτική σκέψη, την προφορική

παράθεση και αντίκρουση επιχειρημάτων, 

τη λογική οργάνωση και την αναζήτηση 

τής γλωσσικής και εκφραστικής ακρίβειας.

Όμιλος Ποδοσφαίρου. Εκμάθηση τού

παιχνιδιού (αρχές και κανόνες) και εξέλιξη 

των φυσικών, κινητικών και τεχνικών δεξιοτήτων 

με παράλληλη καλλιέργεια τού ομαδικού

πνεύματος.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Pητορικός Όμιλος

Όμιλος Πειραμάτων
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Όμιλος Μοντελισμού. Σε συνεργασία με την Ένωση

Μοντελιστών Ιωαννίνων (ΕΜΙ) οι μαθητές

κατασκευάζουν από το μηδέν μοντέλα (αεροπλάνα,

σκάφη κ.ά.) υπό κλίμακα. Πρόκειται για μια

δημιουργική διαδικασία, που διαπλάθει τον

χαρακτήρα και χαρίζει πολλές γνώσεις και δεξιότητες.

Όμιλος Σύγχρονου χορού. Συνδυασμός

ψυχαγωγίας και άσκησης σε μοντέρνους και λάτιν

ρυθμούς, που κάνει τη γυμναστική γιορτή δίνοντας

την ευκαιρία στους μαθητές να εκφραστούν

χρησιμοποιώντας ως μέσο το σώμα τους.

Όμιλος Εκπαιδευτικής ρομποτικής (beebot, lego

Mindstorms, NXT). Συμβάλλει στον τεχνολογικό

αλφαβητισμό των μαθητών και πιο συγκεκριμένα

στοχεύει στην επαφή τους με τις βασικές αρχές

σχεδιασμού και προγραμματισμού ρομποτικών

κατασκευών. Οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα με

βάση την ηλικία και την προηγούμενη εμπειρία τους.

Όμιλος Φωτογραφίας. Φιλοδοξεί να μυήσει τους

μαθητές στον άγνωστο κόσμο τής φωτογραφίας:

επιλογή θέματος, επιλογή γωνίας, σωστό – καθαρό

καδράρισμα, μυστικά για τη φωτογράφιση

προσώπων, κινούμενων οχημάτων και τοπίων και

επεξεργασία τους με ειδικά προγράμματα. 

Όμιλος Φωτογραφίας

Όμιλος Nαυτομοντελισμού

Όμιλος Aερομοντελισμού

Όμιλος Εκπαιδευτικής ρομποτικής

Όμιλος Σύγχρονου χορού

Άσκηση 
στη γωνία
λήψης
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Για τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών 

μετά τη λήξη τού σχολικού έτους λειτουργεί θερινό

πρόγραμμα το οποίο είναι ανοιχτό και για μαθητές

άλλων σχολείων.

Αθλητικές δραστηριότητες: στίβος, 

ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, beach volley,

κολύμβηση 

Εργαστήρια καλλιτεχνικής έκφρασης: παιχνίδια

λόγου, σκέψης και δημιουργικότητας, καλλιτεχνικά,

θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητικό παιχνίδι

Εργαστήρια τεχνολογίας: πληροφορική, ρομποτική

Εργαστήρια αγγλικής, γαλλικής

και γερμανικής γλώσσας

Βιωματικά εργαστήρια επιστήμης: μαθηματικό

παιχνίδι, χημικά πειράματα, Αστροφυσική 

Βιωματικά εργαστήρια τέχνης και λόγου: 

εργαστήριο ηγεσίας, αγωγή προφορικού λόγου, χορός.

Στο πλαίσιο των Ομίλων Απογευματινών

Δραστηριοτήτων και τού

Θερινού Προγράμματος,

ανάλογα με τη

δραστηριότητα,

συνεργαζόμαστε με το

Πανεπιστήμιο

Ιωαννίνων, με τις

Εφορίες Αρχαιοτήτων

Ηπείρου, με τα ΚΠΕ

Κόνιτσας, Πραμάντων

και Φιλιππιάδας, με τη

Ζωσιμαία Ιστορική

Δημόσια Βιβλιοθήκη κ.ά.

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Συμβουλευτική Ψυχολογική Υπηρεσία

Σχολικοί ψυχολόγοι συνεργάζονται 

με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς 

για τη συμβουλευτική και την ψυχοκοινωνική

στήριξη των μαθητών, την πρόληψη 

και την αντιμετώπιση δυσκολιών στη μάθηση,

τη συναισθηματική ανάπτυξη 

και την κοινωνική συμπεριφορά. 

Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Υποστηρίζει τις δράσεις των Σχολείων με σκοπό το άνοιγμά τους στην κοινωνία. 

Για τον εμπλουτισμό τής μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών σχεδιάζει, σε συνεργασία με πολιτιστικά

ιδρύματα και φορείς, θεματικές εκπαιδευτικές επισκέψεις ανάλογα με την ηλικία τους και την ύλη 

των μαθημάτων τους, εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα, προετοιμάζει τους μαθητές με εκπαιδευτικά

φυλλάδια και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις για το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν 

και τους φέρνει σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη κοινωνική ζωή. 

Παράλληλα φροντίζει για τη βιωματική επαφή των μαθητών με τον ελληνικό πολιτισμό.

Συμβουλευτική Υπηρεσία Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εκπαιδευτικοί με ειδίκευση στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό δέχονται μαθητές και γονείς 

για συμβουλευτική ενημέρωση σχετικά με την εκπαιδευτική και την επαγγελματική κινητικότητα 

στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, στην ψηφιακή πλατφόρμα e-arsakeio 

η Υπηρεσία παρέχει διαρκώς ανανεούμενο υλικό για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Υπηρεσία  Έντυπης και Ηλεκτρονικής

Ενημέρωσης

Στις αρμοδιότητες τής Υπηρεσίας

περιλαμβάνονται ο ιστότοπος τής Φ.Ε. 

και οι ιστοσελίδες των μαθητικών συνεδρίων,

ημερίδων, διεθνών διοργανώσεων, ξένων

γλωσσών, απογευματινών ομίλων, θερινού

προγράμματος. Από την Υπηρεσία εκδίδεται

επίσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 

το περιοδικό ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και αποστέλλονται

newsletters σε γονείς και αποφοίτους.

YΠHPEΣIEΣ

Υπηρεσία Απογευματινών

Δραστηριοτήτων

Αναλαμβάνει τη μαθητική ζωή μετά το σχολείο...

αλλά μέσα σε αυτό, προσφέροντας ένα πλούσιο

και ευέλικτο πρόγραμμα εξωσχολικών δραστη -

ριοτήτων που καλύπτουν ευρύ φάσμα

ενδιαφερόντων και αναγκών των μαθητών.



Σ X O Λ E I O
μ ε  δ ι ε θ ν ε ί ς
συνεργασίες
και συμμετοχές



30 ΣXOΛEIO ME ΔIEΘNEIΣ ΣYNEPΓAΣIEΣ KAI ΣYMMETOXEΣ

European Union Science Olympiad (EUSO)

Στην Ολυμπιάδα Επιστημών τής Ευρωπαϊκής

Ένωσης βραβεύονται κάθε χρόνο μαθητές 

των Σχολείων μας, οι οποίοι διαγωνίζονται τοπικά,

πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά σε θεωρητικά

θέματα των Φυσικών Επιστημών 

και σε πειράματα σε εργαστήρια.

Συνεργασία με το Center for Hellenic Studies (CHS) 

[Κέντρο Ελληνικών Σπουδών] τού Πανεπιστημίου Harvard:

ñ High School Summer Program: Μαθητές συμμετέχουν 

στο Summer School τού CHS, που οργανώνεται κάθε χρόνο

από το Πανεπιστήμιο Harvard στο Ναύπλιο. Οι μαθητές

επιλέγονται από επιστημονική επιτροπή τού Harvard 

και συμμετέχουν σε όλες τις εργασίες των σεμιναρίων, 

τις δραστηριότητες και τα workshops, που πραγματοποιούνται

στα Αγγλικά. Η θεματική ενότητα τού Προγράμματος είναι έτσι

διαμορφωμένη ώστε να εμπλέκει με ολιστικό τρόπο μεγάλο

εύρος διαφορετικών επιστημών και γνωστικών τομέων. 

ñ Συνεργασία σε θέματα πληροφοριακής παιδείας 

και ψηφιακού εγγραμματισμού στο πλαίσιο 

των ανθρωπιστικών σπουδών.

European Youth Parliament (EYP)

Προσομοίωση των συνεδριάσεων 

τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

όπου οι μαθητές μας συζητούν ευρωπαϊκά 

και διεθνή θέματα εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

CERN
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Model United Nations (MUN)

Εδώ και 20 χρόνια συμμετέχουμε 

στο MUN, προσομοίωση συνεδριάσεων

τού ΟΗΕ, όπου, εκπροσωπώντας 

μία χώρα, οι μαθητές αναλαμβάνουν

τον ρόλο τού διπλωμάτη 

και συνεργάζονται για την εξομάλυνση

των διεθνών σχέσεων, την επίλυση προβλημάτων παγκοσμίου

ενδιαφέροντος και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΟΗΕ

Αγία Πετρούπολη

Kωνσταντινούπολη Bιένη

Xάγη Γενεύη

Παρίσι

Imperial



Επισκέψεις σε διεθνή ερευνητικά κέντρα

Κάθε χρόνο μαθητές που αποφοιτούν από 

τα Σχολεία μας επισκέπτονται διεθνή ερευνητικά

κέντρα, όπως το CERN (European Organization for

Nuclear Research), το διασημότερο παγκοσμίως

ερευνητικό κέντρο υψηλής τεχνολογίας, στην

Ελβετία, το ILL (Institut Laue-Langevin) και 

το ESRF (European Synchrotron Radiation Facility),

που είναι εξειδικευμένα στην έρευνα τής δομής 

τής ύλης και στην κατασκευή νέων υλικών, στη

Γαλλία, και το IIT (Istituto Italiano di Tecnologia),

με κατεύθυνση κυρίως στη ρομποτική 

και στα νέα υλικά, στην Ιταλία.

Με πρόσκληση τού Imperial College London, 

οι μαθητές μας συμμετέχουν στο Πανεπιστημιακό

Μοντέλο ΟΗΕ, ένα από τα δυσκολότερα και

προκλητικότερα συνέδρια παγκοσμίως.

Οι μαθητές μας έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα τού University of Cambridge, 

όπου καθηγητές τού Πανεπιστημίου διορθώνουν

γραπτά τους και συνομιλούν μαζί τους.

Συνεργαζόμαστε με τον διεθνή οργανισμό

International Association of Students in

Economic and Commercial Sciences (AIESEC)

και δεχόμαστε στις τάξεις μας για έξι εβδομάδες

φοιτητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι διδάσκουν

Αγγλικά. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή 

με διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας,

διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς.

32 ΣXOΛEIO ME ΔIEΘNEIΣ ΣYNEPΓAΣIEΣ KAI ΣYMMETOXEΣ

Juvenes Translatores. Διαγωνισμός

μετάφρασης που οργανώνει η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή με στόχο την καλλιέργεια 

των μεταφραστικών δεξιοτήτων των μαθητών 

και τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ

διαφορετικών πολιτισμών μέσω τής μετάφρασης.

UNESCO. Μαθητικό συμπόσιο που οργανώνεται

από το δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων

ASPnet Unesco, αποτελεί προσομοίωση 

των συνεδριάσεων τής Unesco 

και πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός

Καγκουρό με θέματα που δεν απαιτούν ειδικές

γνώσεις και δεν απευθύνονται μόνο σε μαθητές

με ιδιαίτερη κλίση στα Μαθηματικά.

Comenius. Σχολικές συμπράξεις με στόχο 

την ενίσχυση τής ευρωπαϊκής διάστασης 

τής εκπαίδευσης μέσω τής προώθησης κοινών

δραστηριοτήτων στα σχολεία τής Ευρώπης.

e-Twinning. Διαδικτυακές σχολικές

αδελφοποιήσεις με στόχο τη διαδραστική επαφή

μαθητών από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες 

σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

για τη δημιουργία σχέσεων φιλίας, συνεργασίας

και κατανόησης μέσα σε κλίμα 

δημιουργικής έρευνας και προσέγγισης.

Programme for International Student

Assessment (PISA). Με έντυπα και ηλεκτρονικά

τεστ το Πρόγραμμα διερευνά την ικανότητα

εφαρμογής των γνώσεων και των δεξιοτήτων

που έχουν αποκτήσει οι μαθητές 

για να αντιμετωπίσουν προβλήματα 

τής καθημερινής ζωής.
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περιοδικών, ομιλίες συγγραφέων, λέσχη ανάγνωσης,

δράσεις φιλαναγνωσίας και διαθεματικά projects.

Λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό.

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Ανοιχτοί χώροι: γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό

χλοοτάπητα, γήπεδο πολλαπλών χρήσεων 

(μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ).

Κλειστή αίθουσα Φυσικής Αγωγής.

Ιατρείο. Πλήρως εξοπλισμένος χώρος πρώτων

βοηθειών, με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Αρχείο τής Φ.Ε. Μοναδικά αρχειακά κείμενα 

και κειμήλια, ιστορικά τεκμήρια και σπάνια έργα τέχνης

που καταγράφουν την εξέλιξη τής δραστηριότητας 

τής Φ.Ε. από το 1836 μέχρι σήμερα.
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e-arsakeio. Ηλεκτρονική

πλατφόρμα βασισμένη στην

τεχνολογία των Συστημάτων

Διαχείρισης Μάθησης (Learning

Management Systems – LMS) με

τεκμηριωμένο και ενημερωμένο

εκπαιδευτικό υλικό ανά

διδακτικό αντικείμενο για τους

μαθητές όλων των βαθμίδων

αλλά και υποστηρικτικό υλικό για τους διδάσκοντες.

Το υλικό αυτό σχεδιάζεται από τους Συντονιστές 

των Σχολείων και ομάδες εκπαιδευτικών, 

δοκιμάζεται, εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς. 

Περιλαμβάνει παρουσιάσεις μαθημάτων, φύλλα

εργασίας, διαδραστικές ασκήσεις, πολυμεσικές

εφαρμογές για μελέτη, εξάσκηση και εμπέδωση 

τής διδαγμένης ύλης συμβάλλοντας αποτελεσματικά

στη μαθησιακή διαδικασία. 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υπερσύγχρονη αίθουσα εργαστηρίου ηλεκτρονικών

υπολογιστών με εποπτικό και υποστηρικτικό

εξοπλισμό (εκτυπωτές, σαρωτές, web κάμερα,

προβολέα data – οθόνη), που διαρκώς ανανεώνεται

και αναβαθμίζεται, και μεγάλο εύρος εξειδικευμένου

λογισμικού για όλες τις τάξεις.

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Εργαστήριο με όργανα, εποπτικά μέσα και εξοπλισμό

πολυμέσων, που ανανεώνονται κάθε χρόνο, για τη

διδασκαλία και την πειραματική άσκηση των μαθητών

σε Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία.

Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για τα μαθήματα

των Καλλιτεχνικών, τής Τεχνολογίας, 

τής Θεατρικής Αγωγής

Βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο, τμήμα

πληροφόρησης και δανεισμού, εξοπλισμένη με Η/Υ

και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και

ψηφιακές πηγές πληροφόρησης. Στη βιβλιοθήκη

πραγματοποιούνται ενημερώσεις, εκθέσεις βιβλίων και

Φυσικείο – Χημείο

Eργαστήριο Hλεκτρονικών Υπολογιστών

Aνοιχτό γήπεδο



Ο περιβάλλων χώρος τού Δημοτικού (μπροστά) και τού Γυμνασίου – Λυκείου (πίσω)
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Στοά τού Βιβλίου. Κέντρο

πολιτισμού στο Αρσάκειο Μέγαρο

τής Αθήνας, όπου διοργανώνονται

εκθέσεις και εκδηλώσεις με άξονα 

το βιβλίο και στόχο τη διεύρυνση 

τού σύγχρονου προβληματισμού

στην κοινωνία των πολιτών τής

Ευρώπης. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν

παρακολουθήσει εκδηλώσεις που

πραγματοποιούνται καθημερινά όλο

τον χρόνο στις φιλόξενες Αίθουσες

Λόγου και Τέχνης. Εκεί λειτουργεί

και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 

τής Στοάς τού Βιβλίου, το οποίο

υπηρετεί τις σύγχρονες απαιτήσεις 

για διά βίου μάθηση προσφέροντας

σειρές μορφωτικών μαθημάτων

σε διάφορα αντικείμενα από

πανεπιστημιακούς καθηγητές και

διαπρεπείς στον χώρο τους

επιστήμονες, καλλιτέχνες,

δημιουργούς.

Bιβλιοθήκη

Αίθουσα Λόγου στη Στοά τού Bιβλίου

Πολυχώρος



1836 Έναν χρόνο πριν από την ίδρυση πανεπιστημίου 

στην Ελλάδα ιδρύεται η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 

ο πρώτος και μοναδικός εκπαιδευτικός οργανισμός 

στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος για τη μόρφωση 

των Ελληνίδων, ο οποίος εισήγαγε εκπαιδευτικά πρότυπα

από τη Δύση προσαρμόζοντάς τα στην ελληνική

πραγματικότητα. Ιδρυτές οι Ιωάννης Κοκκώνης

(παιδαγωγός), Γεώργιος Γεννάδιος (Διδάσκαλος τού

Γένους), Μισαήλ Αποστολίδης (αρχιεπίσκοπος Αθηνών).

Ιδρυτικά μέλη αγωνιστές τού 1821 (Κολοκοτρώνης,

Μακρυγιάννης, Ζαΐμης), προσωπικότητες 

των Γραμμάτων (Νεόφυτος Βάμβας, Νεόφυτος Δούκας),

τής πολιτικής (Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, 

Σπυρίδων Τρικούπης, Ιωάννης Κωλέττης), 

τής διπλωματίας (Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής) κ.ά.

1837 Λειτουργεί το πρώτο «Σχολείο κορασίων»

1840 Ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

η Φ.Ε. ιδρύει Νηπιαγωγείο, 

θεσμό που το κράτος καθιερώνει το 1895

1846 Θεμελιώνεται το κεντρικό Αρσάκειο στην Αθήνα 

σε σχέδια Λύσανδρου Καυταντζόγλου

Σ X O Λ E I O
μ ε  ι σ τορ ι κή
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1847 Η Φ.Ε. καθιερώνει δίπλωμα δημοδιδασκάλου 

για τις απόφοιτές της, προσφέροντάς τους

επαγγελματική αποκατάσταση. Διδασκαλεία

θηλέων ιδρύονται από το κράτος το 1899

1850 Δωρεά τού Αποστόλου Αρσάκη, 

ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός τής Ρουμανίας, 

για την αποπεράτωση τού Σχολείου

1861 Αναγνωρίζοντας το έργο τής Φ.Ε., 

το κράτος ανακηρύσσει το Αρσάκειο Διδασκαλείο

ισότιμο με τα κρατικά

1862 Ιδρύεται Βιβλιοθήκη στα Αρσάκεια, η πρώτη

σχολική βιβλιοθήκη

1867 – Το έργο τής Φ.Ε. ενισχύεται και επεκτείνεται με 

τη δωρεά τού ζεύγους Μιχαήλ και Ελένης Τοσίτσα 

– Ίδρυση Αρσακείων σε άλλες περιοχές 

τής Ελλάδας για την ενίσχυση τής ελληνικής

γλώσσας

1880 Καθιερώνεται ο πρωτοποριακός θεσμός 

τής Εποπτείας, υπηρεσίας που παρακολουθεί 

και προτείνει νέες εκπαιδευτικές μεθόδους 

και συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο των Αρσακείων

1891 Ίδρυση Αρσακείου στην Πάτρα

1914 Ίδρυση Αρσακείου Εμπορικής Σχολής Θηλέων,

πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την εξασφάλιση

επαγγελματικής αποκατάστασης των κοριτσιών. 

Tο 1917 η σχολή  αναγνωρίζεται ως ισότιμη 

με τις δημόσιες

1920 Τα Αρσάκεια Σχολεία αναγνωρίζονται από το κράτος

ως ισότιμα με τα δημόσια 

1933 Το Αρσάκειο μεταφέρεται από το κέντρο τής Aθήνας

σε ιδιόκτητο κτήριο στο Ψυχικό

1936 Ιδρύεται η Αρσάκειος Παιδαγωγική Ακαδημία 

στο Ψυχικό (και το 1937 στην Πάτρα),

προσφέροντας άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

στις απόφοιτές της 

1939 Ιδρύεται η Αρσάκειος Οικοκυρική και

Επαγγελματική Σχολή Θεσσαλονίκης (και το 1947

τής Ρόδου), εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης 

των κοριτσιών μετά το δημοτικό σχολείο

1972 Το Τοσίτσειο, που από το 1937 λειτουργούσε 

στο ιδιόκτητο νεοκλασικό κτήριο τής Αχαρνών,

μεταφέρεται στο μοντέρνο σχολικό συγκρότημα 

τής Εκάλης 

1973 Μεταφορά τού Αρσακείου Θεσσαλονίκης 

σε ιδιόκτητο κτήριο στους Ελαιώνες Πυλαίας

1988 Ιδρύεται Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία

1991 Εισάγεται η θεατρική παιδεία και διοργανώνονται, 

σε συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης, οι Πανελλήνιοι

Αγώνες Μαθητικού Θεάτρου, θεσμός τον οποίο

μετά από 8 χρόνια υιοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας

1996 Με την ευκαιρία τού εορτασμού των 160 χρόνων

της, η Φ.Ε. ιδρύει τη Στοά τού Βιβλίου 

στο Αρσάκειο Μέγαρο, ένα κέντρο πολιτισμού 

στο κέντρο τής Αθήνας

1998 Ίδρυση τού Αρσακείου Τιράνων με σκοπό 

τη διάδοση τής ελληνικής παιδείας στα Βαλκάνια

2000 Καθιερώνεται η διοργάνωση Πανελλήνιων Αγώνων

Ρητορικής Τέχνης, οι οποίοι από το 2007

μετατρέπονται σε Διαρσακειακούς

2003 Ιδρύεται Υπηρεσία Σχολικού και Επαγγελματικού

Προσανατολισμού

2004 To Αρσάκειο Πατρών μεταφέρεται 

σε υπερσύγχρονο ιδιόκτητο κτήριο στο Πλατάνι Ρίου

2007 – To Αρσάκειο Τιράνων μεταφέρεται σε

υπερσύγχρονο ιδιόκτητο κτήριο έξω από την πόλη

– Στο πλαίσιο τού θεσμού τής Διά Βίου Μάθησης

ξεκινά τη λειτουργία του το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

τής Στοάς τού Βιβλίου

2009 Ιδρύεται το Αρσάκειο Ιωαννίνων και λειτουργεί 

σε ιδιόκτητο υπερσύγχρονο κτήριο στους Λογγάδες

Από το 2010 το APΣAKEIO

– μπαίνει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή με τον

ψηφιακό εκπαιδευτικό ιστότοπο e-arsakeio, χρήση

διαδραστικών πινάκων, διδασκαλία με τάμπλετ

– ενισχύει την ερευνητική διάθεση των μαθητών

καθιερώνοντας ετήσια Παναρσακειακά Μαθητικά

Συνέδρια

– υπογράφει συμφωνία συνεργασίας με το Κέντρο

Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard

και συνδιοργανώνει σειρά καινοτόμων δράσεων.

Το πρώτο Τοσίτσειο σχολείο στο κέντρο τής Αθήνας



APΣAKEIA
Γραφεία Διοικήσεως

Κοκκώνη 18, 154 52 Π. Ψυχικό

τηλ.: 210 6755555, fax: 210 6719725 

e-mail: info@arsakeio.gr

Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων

8ο χλμ. επ. oδού Λογγάδων-Βασιλικής,

Λογγάδες Ιωαννίνων 45 500

τηλεφωνικό κέντρο: 26510 52055 

fax: 26510 52044

Νηπιαγωγείο (εσωτ. 701)

e-mail: nhp-i@arsakeio.gr

Δημοτικό (εσωτ. 701)

e-mail: dhm-i@arsakeio.gr

Γυμνάσιο (εσωτ. 705)

e-mail: gym-i@arsakeio.gr

Λύκειο (εσωτ. 705)

e-mail: lyk-i@arsakeio.gr 

www.arsakeio.gr
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