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ΠΡΟΣ 
Τους  καθηγητές Μαθηµατικών (ΠΕ03) 
των Γυµνασίων των Νοµών Τρικάλων& 
Καρδίτσας 
 

 
Θέµα: Προγραµµατισµός διδασκαλίας της ύλης των Μαθηµατικών του 

Γυµνασίου 
 
   Αγαπητοί συνάδελφοι, παίρνοντας υπόψη:  
Πρώτον, τον ενδεικτικό προγραµµατισµό της ύλης που προτείνεται από τα βιβλία του 
εκπαιδευτικού. 
∆εύτερον, τις οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την διδασκαλία των Μαθηµατικών στο 
Γυµνάσιο κατά τη σχολική χρονιά 2007-8. 
Τρίτον, τον συνολικό πραγµατικό χρόνο που έχουµε στην διάθεσή µας, συνήθως, για 
την διδασκαλία των Μαθηµατικών και 
Τέταρτον, τον θετικό ρόλο που µπορεί να παίξει ο προγραµµατισµός 
χρονοδιαγράµµατος για την διδασκαλία της ύλης µε στόχο την ολοκλήρωσή της µε 
την λήξη της διδακτικής χρονιάς, 
    σας προτείνουµε τον παρακάτω ενδεικτικό προγραµµατισµό διδασκαλίας της ύλης: 
(Η αναφορά γίνεται στις σελίδες των αντίστοιχων βιβλίων, που θα πρέπει να έχουµε 
φτάσει, πρώτον, στο τέλος του Νοεµβρίου και δεύτερον, στο τέλος του Φεβρουαρίου 
της τρέχουσας σχολικής χρονιάς). 
Τέλος Νοεµβρίου 2007: 
Α΄ Γυµνασίου  
Άλγεβρα, σελ. 54 και Γεωµετρία, σελ. 179. 
Β΄ Γυµνασίου  
Άλγεβρα, σελ. 25 και Γεωµετρία, σελ. 126. 
Γ΄ Γυµνασίου 
Άλγεβρα, σελ. 62 και Γεωµετρία, σελ. 214. 
Τέλος Φεβρουαρίου 2008: 
Α΄ Γυµνασίου  
Άλγεβρα, σελ. 112 και Γεωµετρία, σελ. 216. 
Β΄ Γυµνασίου  
Άλγεβρα, σελ. 66 και Γεωµετρία, σελ. 188. 
Γ΄ Γυµνασίου 
Άλγεβρα, σελ. 132 και Γεωµετρία, σελ. 236. 
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   Από την λήψη των οδηγιών αυτών και έως το τέλος της διδακτικής χρονιάς που 
διανύουµε, βλέπουµε ως πιο ρεαλιστικό εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό τον εξής: 
3 ώρες Άλγεβρα και 1 Γεωµετρία για την Α΄ και Γ΄ τάξη και  
2 ώρες Άλγεβρα και 2 Γεωµετρία για την Β΄ τάξη. 
   Τέλος, επειδή η φετινή σχολική χρονιά, 2007-2008, είναι η πρώτη χρονιά 
διδασκαλίας των νέων βιβλίων των Μαθηµατικών – άρα και η πρώτη χρονιά 
δοκιµασίας τους σε τάξεις µαθητών -, οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, σχόλια και 
τεκµηριωµένες προτάσεις σας σχετικά µε αυτά, τον προγραµµατισµό διδασκαλίας της 
ύλης και την κατανοµή του εβδοµαδιαίου  τετραώρου των Μαθηµατικών σε ώρες 
Άλγεβρας και ώρες Γεωµετρίας (για την επόµενη σχολική χρονιά), είναι 
ευπρόσδεκτες. 
 

         ∆ηµήτριος Α. Ντρίζος 
Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


