
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο τηλε-σεμινάριο «Αξιοποίηση ψη-
φιακών πηγών και εργαλείων στην εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλία των Μαθημα-
τικών – Β΄ Μέρος» 
 

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη ενεργή συμμετοχή σας στο τηλε-σεμινάριο με θέμα: «Αξιοποίηση ψηφιακών 

πηγών και εργαλείων στην εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλία των Μαθηματικών – Α΄ Μέρος», που 

πραγματοποιήθηκε από 5/5/2020 μέχρι 12/5/2020 με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Cisco Webex Meetings. Η βεβαίωση συμμετοχής σας επισυνάπτεται ως 

συνημμένο αρχείο στο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο λάβατε το παρόν έγγραφο. 

 

Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα ακολουθήσει το Β΄  Μέρος του τηλε-σεμιιναρίου το οποίο θα πραγματο-

ποιηθεί από 9/6/2020 μέχρι 12/6/2020, με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πλατ-

φόρμα τηλεκπαίδευσης Cisco Webex Meetings, οργανωμένο και αυτό σε ολιγομελείς ομάδες, απογευματινές 

ώρες και θα έχει δίωρη διάρκεια. 

 

Το σεμινάριο «Αξιοποίηση ψηφιακών πηγών και εργαλείων στην εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδα-

σκαλία των Μαθηματικών – Β΄ Μέρος» απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το Α΄ Μέ-

ρος του τηλε-σεμιναρίου, διοργανώνεται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης Ιωάννη Κανέλλο και Δημήτριο Καλυκάκη, εντάσσεται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμμα-

τισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (Πράξη 20η/30-09-2019) και θα έχει ως κύριο εισηγητή τον Νίκο Κυρέζη, Μαθη-

ματικό του 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
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Ταχ. Δ/νση : Ρολέν 4 
Τ.K. - Πόλη : 71305 – Ηράκλειο 
Tηλέφωνο  : 2810 246400, 246860 (γραμματεία) 
Φαξ : 2810 222076 (γραμματεία) 
Email : pekeskritis@sch.gr  
Ιστότοπος : http://www.pdekritis.gr/pekes/ 
                   ______________________________ 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) 

Ιωάννης Κανέλλος - Δημήτριος Καλυκάκης 
 

Γραφείο : Ρολέν 4, 3ος όροφος 
Τηλέφωνα : 2810 246866 (γραφείο) 

697 6885810 ( Ι. Κανέλλος) 
694 4646715 (Δ. Καλυκάκης) 

Email : atkaskan@otenet.gr ( Ι. Κανέλλος) 
kalikakis1@sch.gr (Δ. Καλυκάκης) 

 

 

 

Ηράκλειο, 01/06/2020 

Αριθμός Πρωτοκόλλου.: Φ.2/ 1118 

 

       ΠΡΟΣ: 

        

Εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το τηλε-σεμινάριο «Αξιοποί-

ηση ψηφιακών πηγών και εργαλείων στην εξ αποστάσεως και 

δια ζώσης διδασκαλία των Μαθηματικών – Α΄ Μέρος» 

 

(μέσω email κάθε αποδέκτη) 

 
  

 

 
Εσωτερική διανομή:    
Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέ-

ρον τους συμπληρώνοντας ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ΕΔΩ μέχρι την Πέμπτη 4/6/2020 ώρα 24.00. 

Την Δευτέρα 8/6/2020 ή νωρίτερα θα λάβουν στο email που θα δηλώσουν στην αίτησή τους την ομάδα, την 

ημέρα και την ώρα που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

είσοδο τους στην πλατφόρμα. 

 

Το Β΄ Μέρος του σεμιναρίου θα έχει και αυτό εργαστηριακό προσανατολισμό και θα αναπτυχθεί σε δύο ενό-

τητες. Στη πρώτη ενότητα θα παρουσιαστούν δημιουργίες-εργασίες εκπαιδευτικών που εκπόνησαν σε θέμα 

επιλογής τους με χρήση των εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο Α΄ Μέρος. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν εκπονή-

σει ή πρόκειται να εκπονήσουν τέτοια εργασία και επιθυμούν να παρουσιαστεί θα πρέπει: (α) να το δηλώ-

σουν στην ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλλουν συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο και (β) να αποστεί-

λουν την εργασία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση kirezis.nikos@gmail.com μέχρι τη Παρασκευή 5/6/2020. 

Στη δεύτερη ενότητα θα γίνει περαιτέρω εξάσκηση πάνω στις τεχνικές του Α΄ Μέρους με πληροφορίες και 

προσεγγίσεις σε πιο εξειδικευμένα και προχωρημένα θέματα. Κάνοντας κλικ εδώ: Σεμινάριο 2 Εξάσκη-

ση  μπορείτε να δείτε βίντεο διάρκειας 5΄: 46΄΄με τα θέματα που θα συζητηθούν (κλάσματα, διαιρετότητα, κό-

σκινο Ερατοσθένη, ημιευθείες, κυρτές/μη-κυρτές γωνίες, μετακίνηση σχημάτων, επίλυση προβλημάτων, εμβα-

δόν παραλληλογράμμου, τριγωνομετρικές συναρτήσεις Β΄ Λυκείου, εφαρμογές με χρήση λογισμικού Geoge-

bra). 

 

 

 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9LNkCSP2ntMpsbFgLAD0C4n9A-OdKb3Hpcd5gkelDf5-lWw/viewform
https://youtu.be/V3eqUwboqy0
https://youtu.be/V3eqUwboqy0

