
 

 
ΘΕΜΑ : «Τηλεσυνάντηση συνεργασίας» 
 

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι 

Γνωρίζοντας πως η συνεργασία Εκπαιδευτικών και Συντονιστών, σε ένα πλαίσιο 

αξιοποίησης της εμπειρίας και της επιστημονικής γνώσης όλων μας, αποτελεί την 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επαγγελματική εξέλιξή μας, οι Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού έργου κλάδου μαθηματικών, Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτρης Αργύρης του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Παναγιώτα 

Κοταρίνου  2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και Χαράλαμπος Κουκουλάκης  1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κεντρικής Μακεδονίας  προχωρήσαμε σε μία σειρά κοινών δράσεων. Ο στόχος μας 

είναι η συνεργασία Εκπαιδευτικών και Συντονιστών από διάφορες γωνιές της Ελλάδας.  

Η εν λόγω διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση απευθύνεται στους 

εκπαιδευτικούς των Λυκείων της αρμοδιότητάς μας, και έχει ως θέμα:  

 

«Οι επιδόσεις των υποψηφίων στη μελέτη συναρτήσεων και την επίλυση 
προβλημάτων ρυθμού μεταβολής.  

 Μερικά δεδομένα από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των τελευταίων ετών» 
 

Εισηγητές:       Γιάννης Θωμαΐδης, Δρ. Μαθηματικών, τ. Σχολικός Σύμβουλος  

Δημήτρης Μπαρούτης, Καθηγητής Μαθηματικών 3ου 
ΓΕ.Λ.   Σταυρούπολης, Συντονιστής 53ου Β.Κ.  

Στην εισήγηση, εξετάζονται συγκριτικά οι επιδόσεις των υποψηφίων στις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις Μαθηματικών τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, αναλύονται 

ποσοτικά και ποιοτικά οι επιδόσεις των υποψηφίων στο θέμα Β των ετών 2017 και 2020 
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που αξιολογούσε με τον ίδιο τρόπο την ικανότητα χρήσης βασικών μεθόδων της 

Ανάλυσης στη μελέτη απλών συναρτήσεων, και στο θέμα Γ4 των ετών 2019 και 2020 το 

οποίο ήταν ένα πρόβλημα ρυθμού μεταβολής παρόμοιο με αντίστοιχα του σχολικού 

βιβλίου. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν σημαντικά μαθησιακά αλλά και διδακτικά 

προβλήματα που αφορούν τόσο τις γνώσεις των προηγούμενων τάξεων όσο και την 

κατανόηση των εννοιών της Ανάλυσης.  Θα επακολουθήσει διάλογος μεταξύ των 

συμμετεχόντων σχετικά με το θέμα της συνάντησης.  

Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18.11.2020, ώρα 
12.30 – 14.30.   

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι:   

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

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η σύνδεση με το WEBEX , θα πραγματοποιηθεί μέσω 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7613462770?pwd=bDhMUEVlTzBEMTJtSE1aUlhEUk1ZQT09  

Meeting ID: 761 346 2770 

Passcode: 4Z0N3S 

        Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν έως 17/11/2020 (23:45μ.μ.) μέσω της 

παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας:   

https://bit.ly/3lpxerb 

    

Παρακαλούνται οι διευθύντριες και οι διευθυντές των Λυκείων  Δυτικής 

Μακεδονίας να διευκολύνουν με τροποποίηση του  προγράμματός τους, στο 

βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τις/τους συναδέλφους μαθηματικούς των 

σχολικών μονάδων τους για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν . 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03  

Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου 

https://minedu-secondary.webex.com/meet/pkotarinou
https://us04web.zoom.us/j/7613462770?pwd=bDhMUEVlTzBEMTJtSE1aUlhEUk1ZQT09
https://bit.ly/3lpxerb
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