
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

Θέμα: «Επιμορφωτικό-ενημερωτικό σεμινάριο για τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία 
των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος 2020-21» 
Σχετ. Η υπ' αριθμ. 1/11-01-2021 Πράξη της Ολομέλειας του 3ου ΠΕΚΕΣ  Αττικής 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και σύμφωνα με την ανωτέρω 

σχετική διοργανώνεται από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 3
ου

 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Μαγδαληνή 

Κοκκαλιάρη, κλάδου ΠΕ03, επιμορφωτικό-ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: 

«Προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά τη Διδασκαλία των Μαθηματικών: 

Συμμετοχή, κάλυψη ύλης και αξιολόγηση». 

Το σεμινάριο απευθύνεται στους/ις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά για το σχολικό έτος 

2020-21 σε Γυμνάσια αρμοδιότητάς της ΣΕΕ ΠΕ03 του 3
ου

 ΠΕΚΕΣ Αττικής, Μαγδαληνής Κοκκαλιάρη και 

εστιάζει: 

1. στην  αναζήτηση βέλτιστων τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων που είχαν καταγραφεί 

κατά την τηλεσυνάντηση  στις 17-12-2020, αλλά και όσων έχουν προκύψει εν τω μεταξύ κατά τη 

διδασκαλία των Μαθηματικών κατά το 2020-21 στα Γυμνάσια με τη συνέχιση της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.  

2. Στην επικαιροποίηση  των ομάδων στήριξης που είχαν συγκροτηθεί και λειτουργήσει κατά το 

σχολικό έτος 2019-20, προκειμένου να αναλάβουν τη διοργάνωση σεμιναρίων που θα 

καλύπτουν εις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20/01/2021 και ώρα 12.00-14.00 διαδικτυακά 

από το σύνδεσμο  https://minedu-secondary.webex.com/meet/mkokkal 

Παρακαλούμε για την αρτιότερη οργάνωση του συγκεκριμένου, αλλά και μελλοντικών, 

σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν τη συμμετοχή, τη διαθεσιμότητα τους και κυρίως τα 

ερωτήματά τους συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα (κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο «φόρμα») 

ή αντιγράφοντας το σύνδεσμο https://tinyurl.com/y6qhzbac). 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 3
ου

 ΠΕΚΕΣ                                                                         

Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη, κλάδου ΠΕ03  

 

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

Ιστοσελίδα: http://attik.pde.sch.gr/3pekes/ 
 
 

Αιγάλεω, 13-01-2021 
Αρ. Πρωτ.:Φ3/48 

 
 

 
ΠΡΟΣ: τους/τις κ.κ. Διευθυντές/ριες 

των Γυμνασίων ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας και Δυτ. Αττικής  

επιστημονικής ευθύνης Μαγδαληνής Κοκκαλιάρη 

 

ΚΟΙΝ.:  

 ΠΔΕ Αττικής 

 ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας  

 ΔΔΕ Δυτ. Αττικής 

 1ο, 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας και ΚΕΣΥ Δυτικής Αττικής 
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