
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Ημερίδα για τα Μαθηματικά και τις Πανελλαδικές Εξε-
τάσεις 

 

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα  
 

Μαθηματικά και Πανελλαδικές Εξετάσεις:  
Η σχέση ανάμεσα στα θέματα των εξετάσεων και τις επιδόσεις των μαθητών,  

την διδασκαλία, τα σχολικά εγχειρίδια και το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
 

που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, με ώρα έναρξης στις 18.00, σύμφωνα 

με το ακόλουθο πρόγραμμα:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
Ώρα Θέμα - Επιμορφωτής 

18.00-18.20 Τι Μαθηματικά θέλουμε να διδάξουμε και με τι Αναλυτικό Πρόγραμμα; 
Ιωάννης Κανέλλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού  Έργου Μαθηματικών  
 

18.20-18.40 Αξιολόγηση μαθητών: ο αντίκτυπός της εντός και εκτός σχολείου. 
Δημήτριος Καλυκάκης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού  Έργου Μαθηματικών 
 

18.40-19.20 Η αξιολόγηση βασικών γνώσεων της Ανάλυσης στο θέμα Β των Πανελλαδικών Εξετάσεων 
την τελευταία πενταετία: Μια συγκριτική μελέτη. 
Δημήτρης Μπαρούτης, Εκπαιδευτικός 3ου ΓΕ.Λ. Σταυρούπολης, τ. Συντονιστής Μαθηματικών 
53ου Βαθμολογικού Κέντρου Δυτικής Θεσσαλονίκης 
 

19.20-20.00 Προβλήματα ακροτάτων και ρυθμού μεταβολής στο θέμα Γ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 
την τελευταία τριετία: Τι αποκαλύπτουν οι επιδόσεις των μαθητών. 
Γιάννης Θωμαΐδης, τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών  
 

20.00-21.00 Ερωτήσεις, συζήτηση, συμπεράσματα 
Γ. Θωμαΐδης , Δ. Καλυκάκης, Ι. Κανέλλος, Δ. Μπαρούτης  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 

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, 17/05/2021 

Αριθμός Πρωτοκόλλου.: Φ.2/ 1384 

 
       ΠΡΟΣ: 
        

1. Όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της Π.Δ.Ε. Κρήτης 
 

2. Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

3. Διευθύνσεις Δ/θμιας  Εκπαίδευσης  Ηρακλείου, Λα-
σιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων 
 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας  & Δ/θμιας Εκπαί-

δευσης Κρήτης 

2. Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ . Κρήτης 

      
Εσωτερική διανομή:    
Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
 
 

         
 

mailto:pekeskritis@sch.gr
mailto:atkaskan@otenet.gr
mailto:kalikakis1@sch.gr


Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά. Θα διεξα-

χθεί σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης Webex και παράλληλα  θα μεταδίδεται για όλους απευθείας (live-

streaming) μέσω του YouTube. Για να την παρακολουθήσετε ζωντανά στο YouTube ακολουθήστε τον 

παρακάτω σύνδεσμο:  https://youtu.be/lllHZ9KAT7k   
 

Η παραπάνω επιμορφωτική δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (Πράξη 19η/12-10-2020). Υπεύθυνοι οργάνωσης είναι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού 

Έργου Μαθηματικών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης Ιωάννης Κανέλλος και Δημήτριος Καλυκάκης. 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν όλους τους εκ-

παιδευτικούς του σχολείου τους που διδάσκουν Μαθηματικά και να τους επιδώσουν αντίγραφο του 

παρόντος εγγράφου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.  

 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

Μαθηματικών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ 

 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

 
Ιωάννης Κανέλλος. Συχνά γίνεται λόγος για την αποτυχία στα Μαθηματικά και ως αποδεικτικά στοιχεία προσκομίζονται 
η μεγάλη αποτυχία στις εισιτήριες εξετάσεις και η υψηλή αποτυχία στο διαγωνισμό ΠΙΖΑ. Πράγματι οι αντίστοιχες επιδό-
σεις δεν  είναι ικανοποιητικές. Όμως μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα παράγει κατά 
μάζες αυτό το αποτέλεσμα και αν ναι για ποιο λόγο; Στην παρούσα εισήγηση διερευνάται θεωρητικά το ζήτημα των χα-
μηλών επιδόσεων και αναζητείται ένα σκεπτικό για το πλαίσιο που οφείλει να αναζητηθεί ορθολογικά και μαθηματικά η 
«αλήθεια». 
 
Δημήτριος Καλυκάκης. Η αξιολόγηση των μαθητών τόσο σε επίπεδο ενδοσχολικό όσο και σε εθνικό επίπεδο σχετίζεται 
στενά με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Σχετίζεται επίσης και με άλλες εσωτερικές βασικές λειτουργίες του σχολείου και 
του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος, όπως το πρόγραμμα σπουδών, τα σχολικά εγχειρίδια, την εκπαιδευτική νο-
μοθεσία, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και με ζητήματα όπως το κύρος του σχολείου, τη λογοδοσία, την 
αξιοπιστία και το αδιάβλητο των εξετάσεων. Στην εισήγηση επισημαίνονται  τα βασικά στοιχεία της αλληλεπίδρασης α-
νάμεσα στην αξιολόγηση των μαθητών και τους παραπάνω παράγοντες με επίκεντρο τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 
 
Δημήτρης Μπαρούτης. Στην εισήγηση εξετάζεται το μαθηματικό και γνωστικό υπόβαθρο των ερωτημάτων του θέματος Β 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με τα οποία αξιολογούνται βασικές γνώσεις από τα στοιχεία Ανάλυσης που διδάσκονται 
στα τμήματα προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου. Όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν στο θέμα Β την πενταετία 2016-2020 
καθώς και οι προαπαιτούμενες γνώσεις για την αντιμετώπισή τους συγκρίνονται με τις αντίστοιχες επιδόσεις που κατα-
γράφηκαν στα Βαθμολογικά Κέντρα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σημαντικός παράγοντας της μεγάλης αποτυχίας στην 
αντιμετώπιση αυτών των ερωτημάτων είναι οι βασικές ελλείψεις των υποψηφίων σε γνώσεις των προηγούμενων τάξεων.    
 
Γιάννης Θωμαΐδης. Την τελευταία τριετία εμφανίζονται κάθε χρόνο στο θέμα Γ των Πανελλαδικών Εξετάσεων προβλήμα-
τα ακροτάτων με γεωμετρικό υπόβαθρο ή προβλήματα εύρεσης ρυθμού μεταβολής. Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα 
αυτά είναι τροποποιήσεις ή επεκτάσεις ασκήσεων του σχολικού βιβλίου και τα ερωτήματα διατυπώνονται έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η διαπραγμάτευσή τους από του υποψηφίους, οι επιδόσεις που καταγράφονται είναι πολύ χαμηλές. Στην 
εισήγηση θα αναλυθεί ο τρόπος δημιουργίας των συγκεκριμένων θεμάτων, θα συγκριθεί με ποσοτικά και ποιοτικά δεδο-
μένα των αντίστοιχων χαμηλών επιδόσεων και θα αναδειχθεί η στενή σχέση των τελευταίων με σημαντικά προβλήματα 
της διδασκαλίας. 

 
Εκπαιδευτικό υλικό για το θέμα των Δ. Μπαρούτη και Γ. Θωμαΐδη (ένα pdf αρχείο που περιλαμβάνει, σε μορφή ενιαίου τεύχους, 
πέντε μελέτες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις) έχει αναρτηθεί στο Ψηφιακό Αποθετήριο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης στη διεύθυνση  
https://pekes.pdekritis.gr/math_pan_2021/ 

 

http://facebook.com/pekesexae2020
https://www.youtube.com/user/webinarspe1920
https://youtu.be/lllHZ9KAT7k
https://pekes.pdekritis.gr/math_pan_2021/

