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Χαιρετισµός και οδηγίες για τη συµπλήρωση της διδασκαλίας της διδακτέας 
ύλης των Μαθηµατικών του Γυµνασίου και του Λυκείου – Γενικές οδηγίες 

 
Αγαπητοί  συνάδελφοι,  
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς –και πριν απ’ ό,τι άλλο– σας εύχοµαι 
υγεία, δύναµη και  αποτελεσµατικότητα στο σύνθετο και δύσκολο διδακτικό και 
παιδαγωγικό σας  έργο.  
 
Σχετικά µε τη συµπλήρωση της διδασκαλίας της διδακτέας ύλης των Μαθηµα-
τικών του Γυµνασίου   
Έως το τέλος του Σεπτεµβρίου πρέπει να συµπληρωθεί η διδασκαλία της διδακτέ-
ας ύλης των Μαθηµατικών του Γυµνασίου, η οποία για διάφορους λόγους δεν ολο-
κληρώθηκε την περασµένη σχολική χρονιά.  
Έτσι, θα αρχίσετε τη διδασκαλία των Μαθηµατικών της Β΄ τάξης από το αντίστοι-
χο σχολικό βιβλίο, εφόσον πρώτα θα έχετε ολοκληρώσει τη διδασκαλία του 7ου 
κεφαλαίου (:θετικοί και αρνητικοί αριθµοί) του Α΄ Μέρους του βιβλίου της Α΄ 
τάξης. 
Επίσης, θα αρχίσετε τη διδασκαλία των Μαθηµατικών της Γ΄ τάξης από το αντί-
στοιχο σχολικό βιβλίο, εφόσον πρώτα θα έχετε ολοκληρώσει τη διδασκαλία του 
4ου κεφαλαίου (:Γεωµετρικά Στερεά – Μέτρηση Στερεών) του Β΄ Μέρους του βι-
βλίου της Β΄ τάξης. 
Τέλος, θεωρούµε ευνόητο πως, µετά την ολοκλήρωση αυτών των αναγκαίων συ-
µπληρωµατικών µαθηµάτων, η ροή της διδασκαλίας σας, πρέπει να ακολουθεί, 
κατά βάση, τον προγραµµατισµό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που διατυπώνε-
ται στα βιβλία του εκπαιδευτικού. Ενδεχοµένως να σας φανούν χρήσιµες και οι 



οδηγίες µου, που σας έστειλα πέρυσι µε θέµα: Προγραµµατισµός διδασκαλίας της 
ύλης των Μαθηµατικών του Γυµνασίου (έγγραφό µου µε αριθµ. Πρωτ. 216, Τρίκα-
λα, 22 Νοεµβρίου). Οι εν λόγω οδηγίες µου είναι αναρτηµένες στη διεύθυνση  
http://dide.tri.sch.gr/ στην επιλογή Σχολ. Σύµβ. Μαθηµατικών.   
 
 Σχετικά µε τη συµπλήρωση της διδασκαλίας της διδακτέας ύλης των Μαθηµα-
τικών του Γενικού Λυκείου 
Η διδασκαλία του 5ου κεφαλαίου (:Τριγωνοµετρία) του βιβλίου της Άλγεβρας της 
Α΄ Λυκείου προτείνεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Σεπτεµβρίου, ενώ οι 
όποιες συµπληρώσεις της διδακτέας ύλης της Γεωµετρίας της Α΄ Λυκείου, που 
είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της διδακτέας ύλης της Γεωµετρίας της Β΄ 
Λυκείου, να ολοκληρωθούν το αργότερο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου.  
 Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πιστεύω προφανής η ανάγκη, οι καθηγητές που θα 
διδάξουν φέτος Μαθηµατικά στην Α΄ Λυκείου, να έχουν υπόψη τους ποια ακρι-
βώς ύλη συµπεριλαµβάνεται στο καινούριο βιβλίο των  Μαθηµατικών της Γ΄ Γυ-
µνασίου, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο η συγκεκριµένη αυτή  ύλη αναπτύσσε-
ται στο εν λόγω βιβλίο. Και αυτό γιατί –στο πλαίσιο της σπειροειδούς παρουσία-
σης–, πολλές έννοιες και προτάσεις που παρουσιάζονται στα Μαθηµατικά της Α΄ 
Λυκείου (:Άλγεβρα-Γεωµετρία) έχουν ήδη διδαχτεί και στην Γ΄ Γυµνασίου. Έτσι, 
η καλή γνώση του τρόπου παρουσίασης αυτών των κοινών σηµείων, πιστεύουµε 
πως θα συµβάλει και στην καλύτερη διδακτική διαχείριση ορισµένων παραγρά-
φων. Άλλωστε –και αυτό το γνωρίζουµε όλοι, κυρίως από την εµπειρία µας–, αλ-
λιώς ενδείκνυται να διαχειριστούµε διδακτικά µία έννοια που οι µαθητές µας την 
ακούνε για πρώτη φορά στο σχολικό πρόγραµµα, από µία άλλη την οποία ήδη 
γνωρίζουν (σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό) λόγω της συστηµατικής διδασκα-
λίας της σε προηγούµενη τάξη. Για παράδειγµα, καθώς πλέον τα κριτήρια ισότη-
τας τριγώνων αποτελούν βασική ύλη που αναλύεται συστηµατικά στο βιβλίο της 
Γ΄ Γυµνασίου, για τη διδασκαλία του 3ου κεφαλαίου της Γεωµετρίας της Α΄ Λυ-
κείου (:Τρίγωνα), θα µπορούσαν φέτος να διατεθούν λιγότερες διδακτικές ώρες 
από τις προβλεπόµενες – και το πλεόνασµα των διδακτικών ωρών, που θα προέ-
κυπτε, να "δίνονταν" στο 5o κεφάλαιο (:Παραλληλόγραµµα και Τραπέζια).  
Τέλος, υπενθυµίζουµε πως, µετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων συµπληρωµατι-
κών µαθηµάτων για τα οποία αναφερθήκαµε παραπάνω, ο προγραµµατισµός της 
ροής της διδασκαλίας σας, πρέπει να κινείται στο πλαίσιο των τελευταίων οδηγιών 
για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ (:Έκδοση ΥΠΕΠΘ-Π.Ι, ΤΜΗΜΑ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ). Οι όποιες (απα-
ραίτητες µερικές φορές) προσωπικές σας εξειδικεύσεις –σχετικά µε την εσωτερική 
κατανοµή των προβλεπόµενων διδακτικών ωρών ανά παράγραφο–, πρέπει να κινού-
νται στο πλαίσιο ενός ρεαλιστικού και καλά οργανωµένου προγραµµατισµού, ο ο-
ποίος δεν πρέπει, τελικά, να δηµιουργεί εµπόδια στην ολοκλήρωση της διδασκαλίας 
της προβλεπόµενης διδακτέας ύλης.  
Περυσινό σχετικό έγγραφό µου µε  οδηγίες για τη διδασκαλία της Άλγεβρας και της 
Γεωµετρίας στην Β΄ Λυκείου, είναι αναρτηµένο στη διεύθυνση  http://dide.tri.sch.gr/ 
στην επιλογή Σχολ. Σύµβ. Μαθηµατικών. 
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