ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α΄ Λυκείου
α) Άλγεβρα
Η διδασκαλία της Άλγεβρας θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες του Π.Ι., που
αναφέρονται στη διδακτέα ύλη και στη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γενικού
Λυκείου.
Σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι έννοιες στις
οποίες αναφέρονται οι παράγραφοι 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
3.1 και 4.1 είναι γνωστές στους μαθητές, αφού τις διδάχτηκαν σχεδόν όλες
αναλυτικά στη Γ΄ Γυμνασίου. Επομένως, η διδασκαλία των παραγράφων αυτών
έχει κυρίως επαναληπτικό χαρακτήρα και για το λόγο αυτό θα πρέπει να
διδαχτούν μόνο όσα προβλέπονται από τις οδηγίες του Π.Ι. και να μη διατεθούν
περισσότερες διδακτικές ώρες από τις προβλεπόμενες. Έτσι θα εξοικονομηθεί
χρόνος, για να διδαχτούν με μεγαλύτερη άνεση και σε μεγαλύτερο βάθος οι
έννοιες των υπόλοιπων παραγράφων του σχολικού βιβλίου, οι οποίες αποτελούν
και τη βασική διδακτέα ύλη της Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου.
Τονίζουμε ότι οι οδηγίες του Π.Ι. προβλέπουν ότι δεν πρέπει να διδαχτούν τα
ακόλουθα:
1.

Από την παράγραφο 1.1:

-

Το ερώτημα iv) της εφαρμογής της σελίδας 14 και

-

Οι ασκήσεις της Β΄ ομάδας της σελίδας 16.

2.

Από την παράγραφο 1.2:

-

Η ταυτότητα

-

Οι εφαρμογές 1(iii) της σελίδας 18 και 3(i) της σελίδας 19.

-

Η άσκηση 5 της Α΄ ομάδας της σελίδας 22 και οι ασκήσεις της Β΄ ομάδας

της σελίδας 23.
3.

Από την παράγραφο 1.3:

4.
-

Οι ασκήσεις 2 και 3 της Β΄ ομάδας της σελίδας 28.
Από την παράγραφο 1.4:
Το 1ο παράδειγμα (ερώτημα iii) της σελίδας 31, το 4ο παράδειγμα της

σελίδας 33 και
-

Οι ασκήσεις 6 και 8 της Α΄ ομάδας της σελίδας 36 και 2 και 3 της Β΄

ομάδας της σελίδας 37.
5.

Από την παράγραφο 1.6:

-

Η απόδειξη της ιδιότητας

-

Οι ασκήσεις της Β΄ ομάδας της σελίδας 43.

6.
7.

,

Από την παράγραφο 1.7:
Οι ασκήσεις 5 και 6 της Β΄ ομάδας των σελίδων 51 και 52.
Από την παράγραφο 2.4:

-

Η υποπαράγραφος «ευθείες κάθετες».

-

Το παράδειγμα 4 της σελίδας 76 και

-

Οι ασκήσεις 1ii), 1iii) και 3 της Β΄ ομάδας της σελίδας 78.

8.
-

Από την παράγραφο 2.5:
Η άσκηση 2 της Α΄ ομάδας της σελίδας 92, οι ασκήσεις 10iii) και 10ιv) της

Α΄ ομάδας των σελίδων 93 και όλες οι ασκήσεις της Β΄ ομάδας της σελίδας 94.
9.
-

Από την παράγραφο 3.2:
Η άσκηση 6 της Α΄ ομάδας και η άσκηση 1 της Β΄ ομάδας της σελίδας

109.
10.
-

Από την παράγραφο 3.3:
Οι ασκήσεις 1 και 2 της Β΄ ομάδας της σελίδας 114.

11.

Από την παράγραφο 4.1:

-

Το παράδειγμα 2.ii) της σελίδας 119 και

-

Οι ασκήσεις της Β΄ ομάδας της σελίδας 122.

12.

Από την παράγραφο 4.2:

-

Το 1ο παράδειγμα της σελίδας 123.

-

Οι ασκήσεις 1iii) και 1iv), 4ii) και 4iii), 5 και 6 της Α΄ ομάδας και όλες οι

ασκήσεις της Β΄ ομάδας των σελίδων 124 και 125.
13.
-

Από την παράγραφο 4.5:
Οι ασκήσεις της Β΄ ομάδας της σελίδας 152.

Επίσης προτείνεται να μη διδαχτούν και :
-

Οι ασκήσεις 1 και 2 της Α΄ Ομάδας της σελίδας 15.

-

Οι ασκήσεις 1, 2 και 6 της Α΄ Ομάδας των σελίδων27 & 28.

-

Το 2ο παράδειγμα της σελίδας 31.

-

Tο 1o και 2ο παράδειγμα της σελίδας 34 και

-

Οι ασκήσεις 2, 10, 13, της Α΄ ομάδας των σελίδων 49-50.

Προτείνεται όμως να δοθούν προς επίλυση οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες που
προτείνονται στις διδακτικές οδηγίες του Π.Ι. για κάθε ενότητα χωριστά.
Επιπλέον, προτείνεται:
1.

Να

δοθεί

έμφαση,

με

τη

βοήθεια

κατάλληλων

αλλά

απλών

παραδειγμάτων, στη σταδιακή κατανόηση από μέρους των μαθητών των λογικών
συνδέσμων «ή», «και» και των εκφράσεων: «Αν …, τότε … » (συνεπαγωγή), «Αν
..., τότε … και αντιστρόφως» (ισοδυναμία), «Για κάθε … ισχύει … » και «Υπάρχει …
τέτοιο, ώστε να ισχύει … », χωρίς όμως να γίνεται χρήση των αντίστοιχων
συμβόλων της Μαθηματικής Λογικής, με εξαίρεση του συμβόλου της ισοδυναμίας
και, κατά την κρίση του διδάσκοντος, του συμβόλου της συνεπαγωγής. Σχετικά
παραδείγματα για τη σημασία των συνδέσμων «ή», «και» και των εκφράσεων: «Αν

…, τότε … » και «Αν …, τότε … και αντιστρόφως»,δίνονται στις σελίδες 38 και 41
των οδηγιών του Π.Ι. και στη σελίδα 19 (παραδείγματα 2 και 3ii) του σχολικού
βιβλίου. Για τη σημασία της έκφρασης: «Για κάθε … ισχύει … » να γίνει αναφορά
και στις αξιοσημείωτες ταυτότητες (σελ. 17-18 του σχολ. βιβλίου), καθώς επίσης
και στις εξισώσεις της μορφής αx+β=0, όταν α=β=0 και στις ανισώσεις της
μορφής αx+β>0, όταν α=0 και β>0 και της μορφής αx+β<0, όταν α=0 και β<0.
Τέλος, για τη σημασία της έκφρασης: «Υπάρχει … τέτοιο, ώστε να ισχύει…» να
γίνει αναφορά στις εξισώσεις, τις ανισώσεις και τα συστήματα, καθώς και στον
ορισμό της ρίζας θετικού αριθμού. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι σε καμία
περίπτωση η αναφορά στις παραπάνω έννοιες δεν πρέπει να πάρει
θεωρητικό χαρακτήρα (Θεωρία Μαθηματικής Λογικής).
2.

Να

δοθεί

έμφαση,

με

τη

βοήθεια

κατάλληλων

αλλά

απλών

παραδειγμάτων, στη σταδιακή κατανόηση από μέρους των μαθητών των διαφόρων
μορφών αποδείξεων. Τέτοια παραδείγματα και ασκήσεις υπάρχουν στις σελίδες 1821 του σχολικού βιβλίου της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου, καθώς και στο σχολικό βιβλίο
της Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου.
3.

Κατά τη διδασκαλία των εννοιών απόλυτη τιμή, εξισώσεις, ανισώσεις,

γραμμικά συστήματα, συναρτήσεις κ.ά., θα πρέπει να δίνεται έμφαση όχι μόνο στις
αλγεβρικές

αναπαραστάσεις

γεωμετρικές/γραφικές

των

αναπαραστάσεις

εννοιών
τους

αυτών
και

να

αλλά

και

στις

αναδεικνύεται,

μέσω

κατάλληλων παραδειγμάτων, η ανάγκη της διασύνδεσης των αναπαραστάσεων
αυτών και της μετάβασης από τη μία μορφή στην άλλη. Τέτοια παραδείγματα
(ασκήσεις & δραστηριότητες ) αναφέρονται στις σελίδες 24 – 34, 43-45, 48-49,
52-57 και 60-63 των οδηγιών του Π.Ι.
4.

Η διδασκαλία των παραγράφων που αναφέρονται: στη διερεύνηση

εξισώσεων & συστημάτων α΄ βαθμού, στην έννοια της απόλυτης τιμής και στην
έννοια της ρίζας θετικού αριθμού να γίνει όπως ακριβώς προβλέπουν οι οδηγίες
του Π.Ι. και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να πάρει τη μορφή επίλυσης
δύσκολων και εξεζητημένων ασκήσεων (βλ. Οδηγίες του Π.Ι., σελ 11 –
14).
β) Γεωμετρία
Η διδασκαλία της Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του
Π.Ι και το βιβλίο του καθηγητή του μαθήματος της Γεωμετρίας. Θα πρέπει όμως να
ληφθεί υπόψη ότι οι μαθητές έχουν διδαχτεί στην Γ΄ Γυμνασίου τις έννοιες που

αναφέρονται στην ισότητα τριγώνων, στο λόγο ευθύγραμμων τμημάτων, στο
θεώρημα Θαλή και στην ομοιότητα ευθύγραμμων σχημάτων. Ως εκ τούτου είναι
δυνατή η επιτάχυνση της διδασκαλίας των ενοτήτων που αναφέρονται στις
παραπάνω έννοιες, με σκοπό την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των εννοιών των
υπόλοιπων ενοτήτων της Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου.

Β΄ Λυκείου
α) Άλγεβρα
Το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η
διδασκαλία της διδακτέας ύλης της Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου και ιδιαίτερα του 5 ου
Κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου. Σε όσα σχολεία έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία
της παραπάνω ύλης, οι διδάσκοντες μπορούν να αξιοποιήσουν μέχρι το τέλος του
Σεπτεμβρίου τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας της Άλγεβρας για επανάληψη
των βασικών εννοιών της Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου. Μετά την ολοκλήρωση της
διδασκαλίας των παραπάνω, θα ακολουθήσει η διδασκαλία της Άλγεβρας της Β΄
Λυκείου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι., στις οποίες καθορίζονται σαφώς τόσο η
διδακτέα ύλη όσο και οι σκοποί και οι στόχοι του μαθήματος.
β) Γεωμετρία
Το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία
της διδακτέας ύλης της Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου. Σε όσα σχολεία έχει
ολοκληρωθεί η διδασκαλία της παραπάνω ύλης, οι διδάσκοντες μπορούν να
αξιοποιήσουν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας
της Γεωμετρίας για επανάληψη των βασικών εννοιών της Γεωμετρίας της Α΄
Λυκείου. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των παραπάνω, θα ακολουθήσει
η διδασκαλία της Γεωμετρίας της Β΄ Λυκείου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.,
στις οποίες καθορίζονται σαφώς τόσο η διδακτέα ύλη όσο και οι σκοποί και οι
στόχοι του μαθήματος.
γ) Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης θα διδαχτούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι., στις
οποίες καθορίζονται σαφώς τόσο η διδακτέα ύλη όσο και οι σκοποί και οι στόχοι
του μαθήματος.

