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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,                   16/11/2018
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15.1/196787/Δ2

ΠΡΟΣ:

 KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου 
και Δυτικής Ελλάδας. Έδρες τους.

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. των ανωτέρω 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.
(Β΄ Αθήνας, Ανατολ. Αττικής, Ανατολ. 
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Αχαΐας)

3. Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια και 
Γυμνάσια Ε.Α.Ε., ΓΕ.Λ. και Λύκεια Ε.Α.Ε. 
των ανωτέρω Διευθύνσεων Δ.Ε. 
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)

4. Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία
(μέσω της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας) 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης του 7ου Παναρσακειακού Μαθητικού Συνεδρίου της Εν Αθήναις 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης – 

Απρίλιος 2019.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 191242/Δ2/09-11-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 2288/29-06-2018 έγγραφό σας και τα συνημμένα σε αυτό, και σχετικά 

με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 53/08-

11-2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διοργάνωση του 7ου Παναρσακειακού Μαθητικού Συνεδρίου 

με θέμα «Ο σύγχρονος άνθρωπος και η ψηφιακή τεχνολογία: προκλήσεις και προβληματισμοί» της Εν 

Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 και 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία  
ΑΡΣΑΚΕΙΑ – ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
epopteia1@arsakeio.gr 

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

  Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
  Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)

Fax : 210-34.43.390
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την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης και μπορούν να 

συμμετάσχουν σε αυτό ατομικά ή σε ομάδα:

1. Μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και της Α΄ και Β΄ τάξης του Λυκείου από 

όλα τα Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

2. Μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και της Α΄ και Β΄ 

τάξης του Λυκείου από Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια και Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Γενικά Λύκεια και Λύκεια 

Ε.Α.Ε. της Αττικής που υπάγονται αντίστοιχα στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Β΄ Αθήνας 

και Ανατολικής Αττικής, στις οποίες υπάγονται τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία. Ο αριθμός των 

συμμετοχών θα οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του 

Συνεδρίου.

Τους μαθητές και τις μαθήτριες καθοδηγούν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι οι μαθητές/τριες να έρθουν αντιμέτωποι με τον δυναμικό κόσμο της 

σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και τους πολλαπλούς δρόμους, βραχείς ή επιμήκεις, προβλέψιμους ή 

μη, φωτεινούς ή σκιερούς, που αυτή ανοίγει στο μέλλον. Πολύς λόγος γίνεται σήμερα από περισσότερο 

ή λιγότερο ειδικούς για τεχνικά άψογες κατασκευές, για νοήμονες μηχανές, για έξυπνες εφαρμογές – 

ακόμη και πόλεις, για νέα υλικά, για πρωτοποριακές θεραπείες, για ευφυή λογισμικά, για μεγάλα 

δεδομένα, για δίκτυα επικοινωνίας – ένας κατάλογος χωρίς τέλος. Πόσο γνωρίζουμε οι άνθρωποι, και 

μάλιστα οι νέοι άνθρωποι, το μέλλον που, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν είναι μακρινό και το οποίο, πριν οι νέοι 

μεγαλώσουν, θα έχει γίνει παρόν; Πώς μπορούμε να ελέγξουμε και να αποφασίσουμε ποια απ΄ όλα αυτά 

τα τεχνολογικά επιτεύγματα, με ποιο τρόπο και υπό ποιες προϋποθέσεις θα οδηγήσουν τον κόσμο και 

τον άνθρωπο, τον πολίτη και τον ιδιώτη σε ένα αύριο πιο εύκολο αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικό; Σκοπός 

λοιπόν του Συνεδρίου είναι να καταστήσει σαφές στους/στις μαθητές/τριες ότι το μέλλον του ανθρώπου 

συνδέεται με αυτό της ψηφιακής τεχνολογίας. Σε καμία περίπτωση όμως ο νέος άνθρωπος δεν 

παρατηρεί ή ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά τις επηρεάζει, τις διαμορφώνει. Η μεγαλύτερη πρόκληση για 

τον/τη σημερινό/ή νέο/νέα είναι να επινοήσει το μέλλον του/της.

  

Στόχοι του συνεδρίου είναι οι μαθητές/τριες:

 Να διερευνήσουν τις δυνατότητες των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην υγεία, την 

εκπαίδευση, την αστική ανάπτυξη, την επικοινωνία, την ασφάλεια, την ψυχαγωγία, τη διαχείριση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.

 Να μελετήσουν την ευθύνη του σύγχρονου ανθρώπου για την ορθή χρήση της ψηφιακής 

τεχνολογίας, η οποία μπορεί να υπηρετήσει αλλά και να χειραγωγήσει, και να αναπτύξουν 

κριτική στάση απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις.



 Να αναδείξουν τα οφέλη και τους κινδύνους της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητά 

τους.

 Να κατανοήσουν βιωματικά και ομαδοσυνεργατικά τις διαδικασίες που αφορούν στην 

παρουσίαση μιας εργασίας σε ένα επιστημονικό μαθητικό συνέδριο: να ερευνήσουν τη 

βιβλιογραφία, να συλλέξουν τα στοιχεία που τους/τις ενδιαφέρουν και να εκπονήσουν μια 

εργασία. Στη συνέχεια να δώσουν ηλεκτρονική μορφή στα αποτελέσματα της έρευνάς τους και 

να τα παρουσιάσουν ενώπιον μαθητικού και επιστημονικού κοινού.

 Να εκφραστούν με ποίκιλες μορφές δημιουργίας έχοντας ως αφετηρία τον προβληματισμό τους 

σχετικά με την αλληλεπίδραση του ανθρώπου και της ταχύρρυθμης τεχνολογικής εξέλιξης.  

Θεματικοί άξονες – Ενδεικτικά θέματα:

 Στη λεγόμενη εποχή της «Ψηφιοποιημένης Κοινωνίας», η ψηφιακή τεχνολογία μεταμορφώνει τον 

κόσμο μας με βασικές κινητήριες δυνάμεις: α) την τεχνητή νοημοσύνη, β) το δίκτυο 5ης γενιάς (5G), γ) το 

Υπολογιστικό Νέφος και τις εφαρμογές του, δ) το διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), ε) τον 

μεγάλο όγκο Δεδομένων (Big Data), την ανάλυση και διαχείρισή τους κ.ά.

Ειδικότερα, εξετάζονται οι δραματικές αλλαγές που η ψηφιακή τεχνολογία επιφέρει σε:

1. Εκπαίδευση

2. Επικοινωνία – Ενημέρωση

3. Οικονομία

4. Πολιτισμό

5. Υγεία

6. Αστικό και φυσικό περιβάλλον

Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της διοργάνωσης του 7ου Παναρσακειακού Μαθητικού Συνεδρίου 

με θέμα «Ο σύγχρονος άνθρωπος και η ψηφιακή τεχνολογία: προκλήσεις και προβληματισμοί» της Εν 

Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, καθώς και η ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών των Σχολείων που υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας 

και Ανατολικής Αττικής για τη δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης των εργασιών του 

Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. η συμμετοχή του σχολείου στις εν λόγω δράσεις να είναι προαιρετική και να πραγματοποιηθεί 

μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, 



2. δεδομένου ότι οι εργασίες του συνεδρίου εκτείνονται από 10:00 έως 14:00, να υπάρξει μέριμνα 

ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα,

3. η προετοιμασία για τη συμμετοχή στο Συνέδριο να μην γίνεται σε βάρος των μαθημάτων, 

4. η όλη διαδικασία να μη έχει οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες,

5. να προηγηθεί λεπτομερής ενημέρωση των μαθητών/τριών σχετικά με τους όρους συμμετοχής και 

τις διαδικασίες του Συνεδρίου, 

6. για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών στα Αρσάκεια Σχολεία στην Εκάλη να τηρηθούν οι όροι και 

οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

681/τ.Β’/06-03-2017) που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διεξαγωγής Εκδρομών-Εκπαιδευτικών 

επισκέψεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην Εν Αθήναις 

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με την κ. Αγγελοπούλου Γιολάντα, στο 

τηλέφωνο 210-67.55.555. (εσωτ. 140). Επίσης, γενικές πληροφορίες σχετικά με το 7ο  Παναρσακειακό 

Μαθητικό Συνέδριο βρίσκονται στον σύνδεσμο:  https://synedria.arsakeio.gr/index.php/general-7, 

καθώς και οι όροι συμμετοχής και το χρονοδιάγραμμα εργασιών στον σύνδεσμο: 

https://synedria.arsakeio.gr/index.php/general-7/diadikasiea-tis-episimis-dilosis-symmetoxis .

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν 

σχετικά τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα παρακολούθησης των 

εργασιών του Συνεδρίου από τα σχολεία των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δ.Ε. .

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο 

θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.        ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ  

2. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’       

3. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης               

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’

4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης

6. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄

7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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