
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Θέμα:  Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: « Η διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας 

μέσω του Webex. Χρήση κατάλληλων εργαλείων ελεύθερου λογισμικού για την 

δημιουργία σχημάτων και εφαρμογές » 

»  
 Σχετ.:  1) Η υπ’ αριθμ.6/06-04-2020 Πράξη Ολομέλειας 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

                2) Το με Αρ. Πρωτ. :Φ.3/ 782/14-04-2020 έγγραφό μου. 

         3) Το με Αρ. Πρωτ. :Φ.3/ 783/14-04-2020 έγγραφό μου. 

  4) Το με Αρ. Πρωτ. :Φ.3/ 784/14-04-2020  έγγραφό μου. 

 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 3
ου

 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και σύμφωνα με 

την Πράξη 6/06-04-2020 της Ολομέλειας, και στα πλαίσια της τρέχουσας διοργάνωσης 

της σειράς σεμιναρίων με τίτλο «Απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα    κατά την 

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας WebEx της Cisco», παρακαλούμε να 

ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μαθηματικά για την διενέργεια του 3
ου

 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου της ανωτέρω σειράς με αντικείμενο: 

Η διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας μέσω του Webex. Χρήση κατάλληλων 

εργαλείων ελεύθερου λογισμικού για την δημιουργία σχημάτων και εφαρμογές.  

Στο σεμινάριο αυτό  θα παρουσιασθεί από τον υπογράφοντα ΣΕΕ Βάλβη Εμμανουήλ η 

εισήγηση με τίτλο:  

«Απλοποιημένη διαχείριση του Γεωμετρικού σχήματος στην Σύγχρονη 

τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας WebEx. Παραδείγματα διαχείρισης 

Γεωμετρικών προβλημάτων στην τηλετάξη» 

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η εισήγηση του κ. Γιώργου Κωνσταντόπουλου, 

μαθηματικού του 3ου Γυμνασίου Αιγάλεω, με τίτλο:  

«Η χρήση του δρομέα σε περιβάλλον Geogebra για την δημιουργία δυναμικών 

σχημάτων» 

Στα πλαίσια της ζωντανής Σύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα παρουσιασθεί τρόπος 

αντιμετώπισης Γεωμετρικών προβλημάτων χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό για την 

παραγωγή on-line σχήματος στην τηλετάξη. 

 
ΠΡΟΣ: 
 
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

3ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

------ 
Δ/νση : Ατταλείας 2 & Ιερά Οδός, 

Τ.Κ. 12241 – Αιγάλεω 
Τηλ.: 210-5752000 
Fax: 210-5728090 

E-mail: 3pekes@attik.pde.sch.gr 
Ιστοσελίδα:http://attik.pde.sch.gr/3pekes/  

 
 

Αιγάλεω, 30-04-2020 

Αρ. Πρωτ. :Φ.3/ 804/24-04-2020 
 

 

ΠΡΟΣ:  

Εκπαιδευτικούς ΠΕ03 των Λυκείων και 

Γυμνασίων ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας και Δυτ. Αττικής,  

επιστημονικής ευθύνης του Εμμανουήλ Βάλβη,  

ΣΕΕ κλ.ΠΕ03 

 

ΚΟΙΝ.:  

Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας, 

Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής,  

ΠΔΕ Αττικής 
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Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει κάθε συμμετέχων θα έχει την δυνατότητα να 

διατυπώσει τις παρατηρήσεις και τις τυχόν ερωτήσεις του. 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Μαΐου 2020, ώρα 13:00 - 

14:45, η δε παρακολούθησή του θα πραγματοποιηθεί με σύνδεσμο που θα αποσταλεί. 

, 

                           Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03  

                                     

                                             Δρ Βάλβης Εμμανουήλ 


