
 

 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΗ ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ:  

«Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΕΤΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» 

Η Περιφερειακθ Διεφιυνςη Πρωτοβάιμιασ και Δευτεροβάιμιασ Εκπαίδευςησ  

Αττικθσ,  διοργανϊνει διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με κζμα: «Η διδαςκαλία τησ 

Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ ςτη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη» θ οποία κα πραγματοποιθκεί :   

άββατο 2 Απριλίου και ϊρεσ 10:00 -14:00.  

Απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, μόνιμουσ και αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ03 

αλλά και ςε όποιον ενδιαφζρεται  για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ τθσ Γεωμετρίασ. Η εν λόγω 

εκδιλωςθ αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ 

τόςο ςτθ διατφπωςθ και αξιολόγθςθ εικαςιϊν και τθν ανάπτυξθ του αποδεικτικοφ ςυλλογιςμοφ 

ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όςο και ςτθ χρθςιμότθτά 

τθσ ςτθν κακθμερινότθτα των μελλοντικϊν πολιτϊν. Θα ςκιαγραφθκοφν: θ παροφςα κατάςταςθ 

του μακιματοσ, οι αλλαγζσ του Νζου Προγράμματοσ Σπουδϊν και κριτικζσ επιςθμάνςεισ για 

βελτίωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ. Θα παρουςιαςτοφν: ςφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ 

Δυναμικισ Γεωμετρίασ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των εννοιϊν, διδακτικά παραδείγματα και 

διερευνιςεισ από ςχολικζσ τάξεισ.  

Η τθλεςυνάντθςθ επιδιϊκει τθν ενθμζρωςθ και τον διάλογο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και 

τθν υποςτιριξθ των διδαςκόντων ςτθν προςπάκεια αναβάκμιςθσ τθσ Γεωμετρικισ Παιδείασ. 

Φιλοδοξεί να αποτελζςει αφορμι αναςτοχαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ και να ςυγκομίςει 

γόνιμεσ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ. 

Υπό αυτό το πρίςμα, ζχουμε δθμιουργιςει ηλεκτρονικθ φόρμα εγγραφθσ και υποβολθσ 

ερωτημάτων, ςτθν οποία μπορείτε να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ και να υποβάλετε 

ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ μζχρι την Σετάρτη 30 Μαρτίου και ϊρα 22:00 

επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/zmB7ridyFfiKP9gy7 

Τα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ. 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςη 

παρακολοφιηςησ 1 κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ: 

https://forms.gle/pPfU4ZDb778S2tJ57 

χρηςιμοποιϊντασ το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τησ εγγραφθσ τουσ. Η φόρμα αυτθ ια 

ενεργοποιηιεί κατά τη διάρκεια τησ  επιμορφωτικθσ εκδθλωςησ. 

 

 

 

                                                
1  Σας ενημερώνοσμε όηι η βεβαίωζη δεν αποζηέλλεηαι ζηο email ηοσ ενδιαθερομένοσ, αλλά ανακτάται από ηην ειδική 

εθαρμογή ζηη ζελίδα ηης ΠΔΕ Αηηικής ζηον ζύνδεζμο:  https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php  και θα  είναι 

διαθέζιμη  λίγες ημέρες μεηά ηην εκδήλωζη. 

https://forms.gle/zmB7ridyFfiKP9gy7
https://forms.gle/pPfU4ZDb778S2tJ57
https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php


 

Η επιμορφωτικθ εκδθλωςη ια προβάλλεται απευιείασ, ςε ζωντανθ μετάδοςη (live-

streaming) από το YouTube. Για να την παρακολουιθςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το 

κανάλι τθσ ΠΔΕ Αττικισ ςτο YouTube : 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ςυμμετοχθ ςτο διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο είναι προαιρετικθ. 

Συνθμμζνα : Το πρόγραμμα, οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων και θ αφίςα τθσ επιμορφωτικισ 

εκδιλωςθσ.  

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ%20ΑΤΤΙΚΗΣ


 

 

 

Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΕΤΚΛΕΙΔΕΙΑ 
ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

 
Γεϊργιοσ Κόςυβασ 
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ 
Αττικισ. 

Καλωςόριςμα – υντονιςμόσ. 

Γεωργία Πετροποφλου 
Σφμβουλοσ Α' Μακθματικϊν, ΙΕΠ. 
Κωνςταντίνοσ τουραΐτησ 
Σφμβουλοσ Α' Μακθματικϊν, ΙΕΠ. 

κζψεισ για τη διδαςκαλία τησ Γεωμετρίασ 
ςτη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη. 

Ματιαίοσ Σςιλπιρίδησ 
Εκπαιδευτικόσ κλ. ΠΕ03, Αϋ Αρςάκειο 
Τοςίτςειο Λφκειο Εκάλθσ. 

Ο ρόλοσ και η ςυμβολή των ψηφιακϊν 
δομημάτων ςε αποδεικτικζσ και 

διερευνητικζσ διαδικαςίεσ ςτην Ευκλείδεια 
Γεωμετρία. 

Εμμανουθλ Βάλβησ 
Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
Μακθματικϊν,3ο ΠΕΚΕΣ Αττικισ. 

Η Ευκλείδεια Γεωμετρία ςτη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευςη: τόχοι και προτάςεισ βελτίωςησ 

τησ Διδακτικήσ τησ. 

Γιάννησ Θωμαΐδησ 
τ. Σχολικόσ  Σφμβουλοσ Μακθματικϊν. 

Προβλήματα διδαςκαλίασ και προχποθζςεισ 
για την αναβάθμιςη τησ Ευκλείδειασ 

Γεωμετρίασ ςτο Γυμνάςιο και το Λφκειο. 

Θεοδόςιοσ Ζαχαριάδησ 
Ομότιμοσ Κακθγθτισ του Τμιματοσ 
Μακθματικϊν του Ε.Κ.Π.Α.  

Η αναβάθμιςη τησ Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ 
ςτο νζο Πρόγραμμα πουδϊν των 

Μαθηματικϊν. 

 

 

 

 

 

 

 



 

φντομη περίληψη των ειςηγθςεων.  

Ειςθγηςη: «κζψεισ για τη διδαςκαλία τησ Γεωμετρίασ ςτη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη». 
Γεωργία Πετροποφλου, Σφμβουλοσ Α' Μακθματικϊν, ΙΕΠ. 
Κωνςταντίνοσ τουραΐτησ, Σφμβουλοσ Α' Μακθματικϊν, ΙΕΠ. 
Η Γεωμετρία κεωρείται από τουσ κλάδουσ των μακθματικϊν που κατ' εξοχιν καλλιεργοφν τθ 

μακθματικι ςκζψθ (ανάλυςθ και ςφνκεςθ), μυοφν ςτθν αποδεικτικι διαδικαςία, οξφνουν τθν 

παρατιρθςθ, τθ φανταςία και τθν ακρίβεια. Οι οδθγίεσ διδαςκαλίασ δίνουν ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ 

αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν τθσ διδαςκαλίασ τθσ Γεωμετρίασ ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

Βζβαια, κεωρείται επιβεβλθμζνθ θ περαιτζρω ενίςχυςι τουσ. Τα νζα Προγράμματα Σπουδϊν και θ 

πιλοτικι τουσ εφαρμογι αναδεικνφουν τα παραπάνω δθμιουργϊντασ ζνα ρεαλιςτικό υπόβακρο για 

τα ςχολικά βιβλία Γεωμετρίασ που κα ςυγγραφοφν. 

 

Ειςθγηςη: «Ο ρόλοσ και η ςυμβολή των ψηφιακϊν δομημάτων ςε αποδεικτικζσ και διερευνητικζσ 
διαδικαςίεσ ςτην Ευκλείδεια Γεωμετρία». 
Ματθαίοσ Σςιλπιρίδησ, Εκπαιδευτικόσ κλ. ΠΕ03, Αϋ Αρςάκειο Τοςίτςειο Λφκειο Εκάλθσ. 
Η ςθμαςία των αναπαραςτάςεων ςτα Μακθματικά για τθ ςχεςιακι κατανόθςθ, είναι 

αδιαμφιςβιτθτα αποδεκτι. Στθν περίπτωςθ διαμεςολάβθςθσ λογιςμικϊν δυναμικισ Γεωμετρίασ, 

οι αναπαραςτάςεισ μποροφν να αποκτιςουν πρόςκετθ διδακτικι και παιδαγωγικι ςθμαςία, 

δεδομζνου του δυναμικοφ χειριςμοφ εφαρμογϊν τουσ αλλά και τθσ δυνατότθτασ ςφνκεςθσ 

πολλαπλϊν μορφϊν τουσ. Στθν θμερίδα, κα παρουςιαςτοφν επιλεγμζνα παραδείγματα ψθφιακϊν 

δομθμάτων για το Γυμνάςιο και το Λφκειο, με ςτόχο να αναδειχκεί θ ςυμβολι τουσ ςε αποδεικτικζσ 

και διερευνθτικζσ διαδικαςίεσ ςτθν Ευκλείδεια Γεωμετρία. 

 

Ειςθγηςη: «Η Ευκλείδεια Γεωμετρία ςτη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη: τόχοι και προτάςεισ 
βελτίωςησ τησ Διδακτικήσ τησ». 
Εμμανουθλ Βάλβησ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Μακθματικϊν, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικισ. 
Η ειςιγθςθ ζχει αντικείμενο τθ Διδαςκαλία τθσ Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ. Ζχει ςτόχο: α) να επιχειριςει να αναδείξει τθ ςυμβολι τθσ ςτθν καλλιζργεια τθσ 

Μακθματικισ Παιδείασ και τθν ανάπτυξθ ςυλλογιςμϊν, β) να εξετάςει τθ ςυμβολι τθσ ςτθν 

κατανόθςθ τθσ φλθσ που μπορεί να ζχει θ χριςθ τθσ Δυναμικισ Γεωμετρίασ και γ) να κατακζςει 

Προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τόςο τθσ διδακτζασ φλθσ όςο και του διδακτικοφ βιβλίου, με χριςθ 

παραδειγμάτων. 

 

Ειςθγηςη: «Προβλήματα διδαςκαλίασ και προχποθζςεισ για την αναβάθμιςη τησ Ευκλείδειασ 
Γεωμετρίασ ςτο Γυμνάςιο και το Λφκειο». 
Γιάννησ Θωμαΐδησ, τ. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Μακθματικϊν. 
Στθν ειςιγθςθ κα επιχειριςουμε μία ανάλυςθ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ διδαςκαλία 

τθσ Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ αποτελζςματα ερευνϊν που ζχουν διεξαχκεί 

ςτθν Ελλάδα αλλά και ςυμπεράςματα μακροχρόνιασ διδακτικισ και κακοδθγθτικισ εμπειρίασ. Η 

μελζτθ αυτϊν των προβλθμάτων αναδεικνφει οριςμζνεσ βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν 

αναβάκμιςθ του μακιματοσ, οι οποίεσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τόςο κατά τθν πιλοτικι  

 

 

 



 

εφαρμογι των νζων Προγραμμάτων Σπουδϊν όςο και κατά τθ ςυγγραφι των νζων διδακτικϊν 

βιβλίων που κα ακολουκιςει. 

 

Ειςήγηςη: «Η αναβάθμιςη τησ Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ ςτο νζο Πρόγραμμα πουδϊν των 
Μαθηματικϊν». 
Θεοδόςιοσ Ζαχαριάδησ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ του Τμιματοσ Μακθματικϊν του Ε.Κ.Π.Α. 
Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ο ρόλοσ τθσ Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ ςτα ςχολικά μακθματικά είναι 

υποβακμιςμζνοσ. Ιδιαίτερα ςτο Λφκειο, θ διδαςκαλία τθσ ουςιαςτικά αποτελεί μια τυπικι 

διαδικαςία. Με το νζο Πρόγραμμα Σπουδϊν επιχειρείται αναβάκμιςθ αυτοφ του ρόλου. 

Αντικείμενο τθσ ειςιγθςθσ είναι οι λόγοι για τουσ οποίουσ κρίκθκε αναγκαία αυτι θ αναβάκμιςθ, 

κακϊσ και πωσ αυτι προωκείται μζςα από το νζο Πρόγραμμα Σπουδϊν. 

 
 

 


