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Τρίκαλα, 9 Σεπτέμβριος 2009
Αριθ. πρωτ. 141
ΠΡΟΣ
Τους Διευθυντές
και τους Καθηγητές Μαθηματικών
των Γυμνασίων και Λυκείων
των Νομών Τρικάλων & Καρδίτσας

Θέμα: Χαιρετισμός του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών, Δ. Ντρίζου,
με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2009-2010
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 2009-2010, εκφράζω στον καθένα σας τις ευχές μου για υγεία –προσωπική και οικογενειακή– και δύναμη
στο δύσκολο διδακτικό και παιδαγωγικό έργο που επιτελείτε, ως μάχιμοι
εκπαιδευτικοί ή από οποιαδήποτε άλλη θέση ευθύνης.
Στην Εκπαίδευση και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και τη διαμόρφωση κλίματος παιδαγωγικής συνεργασίας, οι μόνιμες θετικές μεταβολές πετυχαίνονται, συνήθως, με καλό προγραμματισμό, στοχευμένα βήματα, γνώσεις και επιμονή. Με ενέργειες που αναδεικνύουν την ποιότητα
του εκπαιδευτικού και του έργου του.
Στο πλαίσιο αυτών των πεποιθήσεων, με την συστηματική εργασία όλων
μας μπορούμε να βελτιώσουμε τον παιδευτικό ρόλο του σχολείου και, ως
εκ τούτου, να ενισχύσουμε το κύρος και την προσφορά του προς τους μαθητές μας και την κοινωνία.
Σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών
Όσον αφορά τον χρονοπρογραμματισμό της διδασκαλίας των Μαθηματικών του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου –ανά παράγραφο, μάθημα
και τάξη–, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν σταλεί φέτος στα σχολεία με το
υπ’αριθμ. 104092/Γ2/31-8-2009 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Έκπ/σης του ΥΠΕΠΘ. Για τον αντίστοιχο χρονοπρογραμματισμό των Μαθηματικών των ΕΠΑΛ ισχύουν και για φέτος οι γνωστές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Παράλληλα, στην ιστοσελίδα http://dide.tri.sch.gr/ στην επιλογή Σχολ. Σύμβ.
Μαθηματικών, βρίσκεται αναρτημένο διδακτικό υλικό για τα Μαθηματικά

του Γυμνασίου και του Λυκείου, αλλά και διάφορες οδηγίες και εξειδικεύσεις που αφορούν τη διδασκαλία τους.
Τέλος, είναι αυτονόητο πως για οποιοδήποτε θέμα προγραμματισμού και
διδασκαλίας των Μαθηματικών, είμαι στη διάθεσή σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Δημήτριος Ντρίζος
Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

