
 

 
ΘΕΜΑ : «Μαθαίνω και χρησιμοποιώ το Geogebra» 

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι 

Σε συνέχεια της συνεργασίας μας, στο πλαίσιο αξιοποίησης της εμπειρίας και της 

επιστημονικής γνώσης όλων μας, απαραίτητη προϋπόθεση για την επαγγελματική εξέλιξή 

μας, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου κλάδου μαθηματικών, Ζαφείρα 

Μπαλαμπανίδου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, Παναγιώτα Κοταρίνου του 2ου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Δημήτρης Αργύρης του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και Χαράλαμπος 

Κουκουλάκης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας προχωρούμε στη διοργάνωση 

ενός εργαστηρίου αξιοποίησης του GEOGEBRA, το οποίο απευθύνεται στους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 03 των σχολείων αρμοδιότητάς μας.  

To εργαστήριο θα έχει βιωματικό χαρακτήρα και θα αφορά στην ανάδειξη και 

αξιοποίηση των βασικών εργαλείων του GEOGEBRA, τόσο στην εξ αποστάσεως όσο 

και στη δια ζώσης διδασκαλία. Η διάρκειά του θα είναι περίπου 6 ώρες και θα 

πραγματοποιηθεί σε τέσσερις διαδοχικές Τετάρτες, 2, 9 και 16 Δεκεμβρίου και 13 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17.00-18.30.  

Εισηγήτρια: Ειρήνη Κουλέτση, Μαθηματικός του Βαρβάκειου Γυμνασίου, 

Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου  

Εισηγητής: Αθανάσιος Μπάτζιος, Μαθηματικός του Γυμνασίου Νεάπολης 

Κοζάνης 

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι:  

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkotarinou  

Η δομή και η θεματολογία των τριών πρώτων συναντήσεων του εργαστηρίου φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

                           
 
    
      
 
 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Κοζάνη  25-11-2020 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 371 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικούς ΠΕ03 
 Δυτικής Μακεδονίας 
(Μέσω των διευθυντών/ τριών των 
σχολείων) 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Μακρυγιάννη 5  
Τ.Κ. – Πόλη: 
Πληροφορίες: 

501 00 Κοζάνη 
Ζαφείρα 
Μπαλαμπανίδου 

 

Τηλέφωνο: 24610 24756 – 
6937108879 

 

E-mail: pekesdm@sch.gr 

balabazaf@gmail.com 

 

   
   
 

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkotarinou


Δομή και Θεματολογία  Διάρκεια 

Γνωριμία με το περιβάλλον του δυναμικού λογισμικού GeoGebra 20’ 

Γεωμετρικές κατασκευές 

Κατασκευή απλών γεωμετρικών αντικειμένων από τους συμμετέχοντες 

10’ 

Παραδείγματα αξιοποίησης του GeoGebra 

Παρουσίαση βήμα-βήμα μίας κατασκευής από το πεδίο της Γεωμετρίας και 

μίας από το πεδίο της Άλγεβρας 

30’ 

Εφαρμογή-Παρουσίαση 

Εμπλοκή των συμμετεχόντων στην κατασκευή μιας δραστηριότητας στο 

GeoGebra και στην παρουσίασή της  

30’ 

Στην τελευταία συνάντηση θα παρουσιάσουν όσοι συνάδελφοι επιθυμούν το πώς 

μπορούν να εντάξουν σε μια διδασκαλία, τις δραστηριότητες με το Geogebra που έχουν 

δημιουργήσει στο εργαστήριο. 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν έως 02/12/2020 (14:00 μ.μ.) μέσω της 

παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας 

https://bit.ly/3mcItUk 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να έχετε κατεβάσει το πρόγραμμα του Geogebra 5.0 στον Η/Υ 

σας και να το έχετε ανοιχτό κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Για να το κατεβάσετε 

πηγαίνετε στο link: https://www.geogebra.org/download , και από το παρακάτω 

παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί επιλέξτε το, κατεβάστε το και εγκαταστήστε το. 

 

 

 

https://bit.ly/3mcItUk
https://www.geogebra.org/download


 

Επιπλέον σας επισυνάπτουμε οδηγίες εγκατάστασης από την επιμορφώτρια και τον 

επιμορφωτή.  

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03  

Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου 
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