
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ομιλιών για την Μαθηματική Παιδεία στο πλαίσιο των δράσεων του 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για τον επετειακό εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελ-
ληνικής Επανάστασης του 1821  

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάσταση του 1821, 

το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κρήτης έχει προγραμματίσει σειρά ε-

πετειακών εκδηλώσεων (https://pekes.pdekritis.gr/1821draseis/ ). Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 

ότι στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων αυτών, φροντίσαμε να συμπεριληφθούν και δράσεις σχετικές με 

την Μαθηματική Παιδεία. Συγκεκριμένα: 

 

1Ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

 

Την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, στις 18:00-20:30, θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακό Στρογ-

γυλό Τραπέζι με θέμα: «Η επιστημονική σκέψη κατά τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και ο ρόλος της 

στην Επανάσταση του 1821». Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές είναι και ο Μιχάλης Λά-

μπρου, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος θα αναπτύξει 

το θέμα 

«Τα Μαθηματικά την εποχή της Τουρκοκρατίας» 
(βλέπε σχετική ανακοίνωση για το 1

ο
 Στρογγυλό Τραπέζι  https://pekes.pdekritis.gr/1821draseis/) 

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα προσεγγίσουν την επιστημονική σκέψη κατά την τουρκοκρα-

τία και την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού και θα εστιάσουν στην επίδρασή της στην προε-

τοιμασία της Επανάστασης, στα εκπαιδευτικά πράγματα της εποχής και στις μετέπειτα εξελίξεις στο 

χώρο της παιδείας και της επιστήμης. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση : Ρολέν 4 
Τ.K. - Πόλη : 71305 – Ηράκλειο 
Tηλέφωνο  : 2810 246400, 246860 (γραμματεία) 
Φαξ : 2810 222076 (γραμματεία) 
Email : pekeskritis@sch.gr  
Ιστότοπος : http://www.pdekritis.gr/pekes/ 
                   ______________________________ 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) 

Ιωάννης Κανέλλος - Δημήτριος Καλυκάκης 
 

Γραφείο : Ρολέν 4, 3ος όροφος 
Τηλέφωνα : 2810 246866 (γραφείο) 

697 6885810 ( Ι. Κανέλλος) 
694 4646715 (Δ. Καλυκάκης) 

Email : atkaskan@otenet.gr ( Ι. Κανέλλος) 
kalikakis1@sch.gr (Δ. Καλυκάκης) 

 

 

 

Ηράκλειο, 10/03/2021 

Αριθμός Πρωτοκόλλου.: Φ.2/ 351 

 
       ΠΡΟΣ: 
        

1. Όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της Π.Δ.Ε. Κρήτης 
 

2. Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας  & Δ/θμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης 

2) Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλεί-
ου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων 

      
 
Εσωτερική διανομή:    
Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
 

 

         
 

https://pekes.pdekritis.gr/1821draseis/
https://pekes.pdekritis.gr/1821draseis/
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Το Στρογγυλό Τραπέζι θα διεξαχθεί σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης webex και παράλληλα  θα με-

ταδίδεται για όλους απευθείας (live-streaming) μέσω του YouTube. Για να παρακολουθήσετε ζωντανά 

στο YouTube ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/MfrQwpk4HKk 

 

ΟΜΙΛΙΑ 

 

Σε συνέχεια της ομιλίας του Μ. Λάμπρου, έχουμε προγραμματίσει για την Τετάρτη 7 Απριλίου 

2021 στις 19:00, διαδικτυακή ομιλία με εισηγητή τον Γιάννη Θωμαΐδη, τ. Σχολικό Σύμβουλο Μαθη-

ματικών, με θέμα  

«Στιγμιότυπα και εικόνες από τα Μαθηματικά την περίοδο της Τουρκοκρατίας» 

Ο ομιλητής θα εστιάσει σε ειδικότερα θέματα σχετικά με την μαθηματική εκπαίδευση της εποχής και 

ιδιαίτερα με θέματα μαθηματικής ορολογίας. Θα εξηγήσει πού, από ποιούς και με ποιό τρόπο όροι 

που χρησιμοποιούνται σήμερα στην άλγεβρα, την τριγωνομετρία ή την ανάλυση (όπως λ.χ. ο όρος «η-

μίτονο»,) εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα εκείνη την περίοδο και στη συνέχεια 

καθιερώθηκαν.  

Για την εκδήλωση αυτή, σύντομα θα σας σταλεί ανακοίνωση με τις λοιπές λεπτομέρειες. 

 

2Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

 

Την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, στις 18:00-20:30, θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακό Στρογγυλό 

Τραπέζι με θέμα: «Εκπαίδευση και Ελληνική Επανάσταση του 1821». Η εκδήλωση αυτή δεν έχει ως 

αποκλειστικό αντικείμενο τα Μαθηματικά, όμως σχετίζεται με την ιδιότητά μας ως εκπαιδευτικοί. 

Στην εκδήλωση αυτή θα αναλυθούν οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στη δυναμική της Επανάστασης, 

η εκπαιδευτική πολιτική της εποχής , οι σχεδιασμοί, η πράξη, το εκπαιδευτικό σύστημα την περίοδο 

του Καποδίστρια και την Οθωνική περίοδο καθώς και η επιρροή των επιλογών της εποχής εκείνης στις 

μετέπειτα εξελίξεις.    

Για την εκδήλωση αυτή, σύντομα θα σας σταλεί ανακοίνωση από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης. 

*  *  * 

Επειδή πιστεύουμε ότι και οι τρεις παραπάνω εκδηλώσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης συνεισφέρουν 

στην επαγγελματική μας ανάπτυξη, θελήσαμε να θέσουμε υπόψη σας την πληροφόρηση αυτή για την 

καλύτερη ενημέρωσή σας.  Σας προσκαλούμε να τις παρακολουθήσετε και θα χαρούμε πολύ να σας 

δούμε εκεί. 

Για το σύνολο των δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν 

στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης:   https://pekes.pdekritis.gr/ 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν όλους τους εκ-

παιδευτικούς του σχολείου τους που διδάσκουν Μαθηματικά και να τους επιδώσουν αντίγραφο του 

παρόντος εγγράφου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.  

 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών) του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ 

 

http://facebook.com/pekesexae2020
https://www.youtube.com/user/webinarspe1920
https://youtu.be/MfrQwpk4HKk
https://pekes.pdekritis.gr/



