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Τα τελευταία χρόνια έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές 

αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, οι οποίες θα επηρεάσουν άμεσα την ύλη αλλά και τον τρόπο διδασκαλίας των 
Μαθηματικών. 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά της Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης, που βρίσκεται ήδη σε φάση πιλοτικής εφαρμογής, στηρίζεται στην ενιαία κατα-
νομή και διάταξη της διδακτέας ύλης από την Α΄ Δημοτικού μέχρι την Γ΄ Γυμνασίου 
σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες, που φέρουν τους τίτλους: 

Αριθμοί – Άλγεβρα, 
Γεωμετρία – Μέτρηση και 
Στοχαστικά Μαθηματικά (Στατιστική – Πιθανότητες). 
Ο στόχος αυτής της επιλογής είναι να διαθέτει ο εκπαιδευτικός κάθε βαθμίδας ή 

τάξης έναν ευέλικτο τρόπο διάγνωσης και ελέγχου των προαπαιτούμενων μαθηματι-
κών γνώσεων των μαθητών στη συγκεκριμένη βαθμίδα ή τάξη, αλλά και των απαιτή-
σεων της διδασκαλίας στις επόμενες. Κάθε μια από τις παραπάνω βασικές ενότητες 
της ύλης αναλύεται σε υποενότητες (μαθησιακές τροχιές και υποτροχιές), οι οποίες 
παρουσιάζονται στις 4 στήλες του Προγράμματος Σπουδών μαζί με τα αντίστοιχα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (στόχους της διδασκαλίας), τις ενδεικτικές 
δραστηριότητες και το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
το υλικό αυτό δεν περιορίζεται στα εν χρήσει διδακτικά βιβλία (τα οποία δεν πρόκει-
ται να αλλάξουν) αλλά περιλαμβάνει, εκτός από τις δραστηριότητες και συνθετικές 
εργασίες που περιέχονται στο ίδιο το Πρόγραμμα Σπουδών ή τον Οδηγό του Εκπαι-
δευτικού, και πρόσθετο υλικό σε ψηφιακή μορφή που είναι προσβάσιμο μέσω του 
διαδικτύου. 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι ενταγμένο μέσα στη δομή του λεγόμενου 
“Νέου Σχολείου” η οποία προβλέπει μελλοντικά την επέκταση του ολοήμερου Δημο-
τικού στο Γυμνάσιο. Βασικές καινοτομίες που συνδέονται με τη διδασκαλία των Μα-



θηματικών είναι η πρόταση για αύξηση της εβδομαδιαίας διδασκαλίας του μαθήματος 
από 12 σε 13 ώρες καθώς και η ένταξη της λειτουργίας ομάδων ή λεσχών ειδικού εν-
διαφέροντος μέσα στο διευρυμένο πρόγραμμα λειτουργίας του Γυμνασίου (στη λεγό-
μενη ζώνη της σχολικής και κοινωνικής ζωής). 

Στο ζήτημα της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών, το νέο Πρόγραμμα Σπουδών 
του Γυμνασίου εισάγει καινοτομίες οι οποίες επιχειρούν αφενός να διορθώσουν ορι-
σμένες δυσλειτουργίες που είχαν παρατηρηθεί στο προηγούμενο Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών, αλλά κυρίως να προωθήσουν τον εκσυγχρονισμό της ύλης (και μέ-
σω αυτής, των μεθόδων διδασκαλίας) σύμφωνα με τις τάσεις που επικρατούν διε-
θνώς. Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα εξής: 

Στην Α΄ Γυμνασίου εγκαταλείπεται η εκτεταμένη επανάληψη ύλης του Δημοτι-
κού που κάλυπτε τα τρία πρώτα κεφάλαια του διδακτικού βιβλίου (Φυσικοί αριθμοί, 
Κλάσματα, Δεκαδικοί αριθμοί), διατηρούνται μόνο οι βασικές έννοιες της διαιρετό-
τητας και της θεσιακής αρίθμησης και εισάγονται από νωρίς οι ακέραιοι και ρητοί 
αριθμοί για τη διδασκαλία των οποίων προτείνεται να διατεθούν 30 ώρες. Υπενθυμί-
ζουμε ότι σύμφωνα με το προηγούμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, η διδασκα-
λία των ακεραίων και των ρητών είχε συμπιεσθεί στο τελευταίο κεφάλαιο του διδα-
κτικού βιβλίου (Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί), γεγονός που προκάλεσε σημαντικά 
μαθησιακά προβλήματα. 

Κεντρική θέση στην τροχιά Αριθμοί – Άλγεβρα καταλαμβάνουν επίσης σε όλες 
τις τάξεις του Γυμνασίου οι έννοιες της συνάρτησης και της εξίσωσης, ενώ αποτελεί 
ιδιαίτερα σημαντική καινοτομία η παρουσία της τροχιάς Στοχαστικά Μαθηματικά 
στο πρόγραμμα όλων των τάξεων. 

Η διδασκαλία της συμμετρίας και της ομοιοθεσίας, που είχε ενταχθεί στη Γεω-
μετρία της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου για να υποστηριχθεί αντίστοιχα η μελέτη των ιδιοτή-
των των σχημάτων και της ομοιότητας, διευρύνεται με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών 
σε μια πιο συνεκτική διδασκαλία των γεωμετρικών μετασχηματισμών, η οποία αρχί-
ζει στη Β΄ και ολοκληρώνεται στην Γ΄ Γυμνασίου. Με τους γεωμετρικούς μετασχη-
ματισμούς συνδέεται επίσης η εισαγωγή της έννοιας του διανύσματος και η μελέτη 
της ισότητας και ομοιότητας των σχημάτων.  

Μια άλλη καινοτομία στην τροχιά Γεωμετρία – Μέτρηση είναι η μεταφορά της 
Στερεομετρίας στην Γ΄ Γυμνασίου με βασική επιδίωξη την ολοκλήρωση της διδα-
σκαλίας της.  

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στο Λύκειο εφαρμόζεται στα-
διακά, χωρίς να προηγηθεί πιλοτική φάση, και προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί πα-
ράλληλα  με την καθιέρωση της νέας δομής του Λυκείου. Η δομή αυτή (βλέπε το διά-
γραμμα που ακολουθεί) διατηρεί την Α΄ Λυκείου ως τάξη Γενικής Παιδείας ενώ προ-
βλέπει τη δημιουργία δύο κατευθύνσεων στην Β΄ τάξη και τριών κατευθύνσεων στην 
Γ΄ τάξη.  



 
 
Στην Α΄ Λυκείου καθιερώνεται η 5ωρη διδασκαλία των Μαθηματικών, η Άλγε-

βρα μετονομάζεται σε Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων και προωθούνται ορισμένες 
σημαντικές αλλαγές στη διάταξη της ύλης (διδασκαλία των συνόλων, των πιθανοτή-
των και των προόδων, μεταφορά του βασικού μέρους της διδασκαλίας των ανισώσε-
ων στην Β΄ Λυκείου, συρρίκνωση της διδασκαλίας των συναρτήσεων).     

Στην Κατεύθυνση Α (Θετική) της Β΄ Λυκείου προβλέπεται 6ωρη διδασκαλία 
των Μαθηματικών με ύλη που θα περιλαμβάνει το βασικό μέρος της σημερινής Άλ-
γεβρας και Γεωμετρίας Γενικής Παιδείας και της Αναλυτικής Γεωμετρίας της Θετι-
κής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, ενώ στην Κατεύθυνση Β (Θεωρητική) προβλέπε-
ται 3ωρη διδασκαλία των Μαθηματικών με αδιευκρίνιστο προς το παρόν περιεχόμε-
νο. Στην Κατεύθυνση Α (Θετική) της Γ΄ Λυκείου προβλέπεται 7ωρη διδασκαλία των 
Μαθηματικών με ύλη που θα συγκροτείται κατά βάση από τη σημερινή ύλη της Θε-
τικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, αλλά τη σημαντικότερη κατά την άποψή μας 
καινοτομία στην τάξη αυτή αποτελεί η δημιουργία της νέας Κατεύθυνσης ΑΒ με 
πρόβλεψη 6ωρης διδασκαλίας του μαθήματος Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. 
Σημαντική καινοτομία αποτελεί επίσης η καθιέρωση στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου του 
2ωρου μαθήματος Εμβάθυνση στα Μαθηματικά (οι μαθητές θα επιλέγουν 2 μαθήματα 
εμβάθυνσης μεταξύ των προτεινόμενων σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία 
και Επιστήμη Υπολογιστών).  

Όπως γίνεται φανερό από τα προηγούμενα υπάρχει μια πολύ σημαντική, κατ’ 
αρχήν ποσοτική, αναβάθμιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Λύκειο με την 
προϋπόθεση βέβαια ότι οι μαθητές θα επιλέξουν τις Κατευθύνσεις Α ή ΑΒ και τα α-
ντίστοιχα μαθήματα εμβάθυνσης. 



Οι αλλαγές στη διδακτέα ύλη αποτελούν μια βασική συνιστώσα των καινοτο-
μιών που εισάγονται με τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Μαθηματικά του Γυμνα-
σίου και του Λυκείου, αλλά η ουσιαστική αλλαγή συνδέεται με το αίτημα για την ε-
φαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες δημιουργούν κίνητρα και καταστά-
σεις που ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή περισσότερων μαθητών στη διαδι-
κασία της μάθησης. Το ζήτημα αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα νέα Προ-
γράμματα Σπουδών δεν θα συνοδεύονται από νέα διδακτικά βιβλία, θέτει μεγάλες 
προκλήσεις προς τους διδάσκοντες και δημιουργεί ρήξεις με καθιερωμένες νοοτροπί-
ες και πρακτικές. 

Στα νέα Προγράμματα Σπουδών επανέρχεται με ακόμη πιο συστηματικό τρόπο 
απ’ ότι τα προηγούμενα το αίτημα για ένταξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών 
δραστηριοτήτων επίλυσης προβλήματος που έχουν στόχο την ανάδειξη εννοιών και 
μεθόδων. Με τις δραστηριότητες αυτές ο διδάσκων δημιουργεί το κατάλληλο περι-
βάλλον συνεργασίας και επικοινωνίας το οποίο θα ενθαρρύνει τους μαθητές να ανα-
πτύξουν διερευνητικές διαδικασίες, να διατυπώσουν εικασίες και να προτείνουν λύ-
σεις. Το επόμενο απόσπασμα από την εισαγωγή του Προγράμματος Σπουδών της 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης περιγράφει τις βασικές θεωρητικές αρχές του ζητήματος: 

 
 

Μαθηματική δραστηριότητα 
 

Η έννοια της δραστηριότητας είναι μια έννοια με διαφορετικές σημασίες τόσο 
στον ερευνητικό χώρο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης όσο και στο πως αυτή ερμη-
νεύεται στην πράξη. Η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από ενεργή δράση των ατόμων 
στην οποία εμπλέκονται τα οποία έχουν ένα κίνητρο και ένα στόχο για να πραγματο-
ποιήσουν, είναι συλλογική και συστημική και χαρακτηρίζεται από συνεχή μετασχη-
ματισμό και αλλαγή. 

Κάτω από αυτή την οπτική η μαθηματική δραστηριότητα «προκαλείται» μέσα 
από το πρόγραμμα σπουδών καθώς προτείνονται καταστάσεις – προβλήματα που επι-
τρέπουν στο μαθητή να δράσει με κάποιο κίνητρο ατομικά και συλλογικά και αξιο-
ποιώντας διαφορετικής μορφής εργαλεία να επιτύχει μια σειρά μαθηματικών στόχων 
και διεργασιών. Το είδος των καταστάσεων που προτείνονται στο ΠΣ αφορούν τη 
μοντελοποίηση μιας πραγματικής κατάστασης, την πραγματοποίηση ενός παιχνιδιού, 
τη μαθηματική διερεύνηση μέσα από τη χρήση εργαλείων και πηγών. Ο στόχος των 
καταστάσεων αυτών είναι η εμπλοκή των μαθητών στην κατανόηση μαθηματικών 
εννοιών, στην απόκτηση και χρήση τεχνικών με ευελιξία, στην ανάπτυξη στρατηγι-
κών επίλυσης προβλήματος, στη δημιουργία εννοιολογικών συνδέσεων, στη σύνδεση 
αναπαραστάσεων, στην ανάπτυξη μαθηματικού συλλογισμού καθώς και θετικής στά-
σης για τα μαθηματικά.  



Όπως όμως υποστηρίζεται από τη σχετική έρευνα η μαθηματική δραστηριότητα 
στην οποία τελικά εμπλέκονται οι μαθητές δεν εξαρτάται μόνο από την κατάσταση – 
πρόβλημα που τίθεται στο ΠΣ και στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό αλλά στη δια-
χείρισή της στη σχολική τάξη. 

Συχνά μια «πλούσια» κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μια «τετριμμένη» μα-
θηματική εμπλοκή των μαθητών όπου η έμφαση δίνεται κυρίως στη χρήση αλγορίθ-
μων και τεχνικών χωρίς κατανόηση. Η τετριμμένη δράση ή η απλή δράση πάνω σε 
μαθηματικά αντικείμενα δεν είναι αρκετά για να χαρακτηρίσουν μια δραστηριότητα 
μαθηματική. 

Είναι απαραίτητη η αναζήτηση ιδιοτήτων και σχέσεων, η εύρεση κανόνων, ο 
αναστοχασμός πάνω στη δράση και η γενίκευσή της. Προϋπόθεση για τη διατήρηση 
της μαθηματικής δραστηριότητας των μαθητών σε υψηλό γνωστικό επίπεδο είναι ο 
εκπαιδευτικός να μπορεί να διακρίνει τα στοιχεία που συνιστούν μια πλούσια μαθη-
ματική δραστηριότητα και αυτό συσχετίζεται τόσο με τη μαθηματική όσο και την 
παιδαγωγική γνώση του αναφορικά με το περιεχόμενο που διαχειρίζεται στη σχολική 
τάξη. (Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011, σσ.27-28) 

Η μετάβαση από τη θεωρητική ανάλυση στην πρακτική εφαρμογή αποτελεί το 
μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι προτάσεις για συστηματική ένταξη των 
δραστηριοτήτων στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών 
Μαθηματικών του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου, προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω 
από τα προηγούμενα, έχουν εντάξει μεγάλο αριθμό προτεινόμενων δραστηριοτήτων 
για κάθε σχεδόν ενότητα της διδακτέας ύλης. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται λοιπόν 
στην έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού, αλλά σε δυσκολίες που συνδέονται με ζητήματα 
όπως είναι η φυσιολογική αδράνεια και αντίσταση στην αποδοχή της καινοτομίας και 
διάφορους αντικειμενικούς παράγοντες, σημαντικότερος από τους οποίους είναι η 
έλλειψη ουσιαστικής επιμόρφωσης και πρακτικής άσκησης των εκπαιδευτικών στα 
ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει η διδασκαλία των Μαθηματικών με χρήση 
δραστηριοτήτων σε πραγματικές τάξεις. 

Η συνέχεια της ομιλίας θα αφιερωθεί στην ανάλυση ορισμένων μαθηματικών 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με συγκεκριμένες ενότητες από τη διδακτέα ύλη των 
του Γυμνασίου και του Λυκείου. Τα παραδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν σκοπεύ-
ουν να δείξουν ότι μια αποτελεσματική δραστηριότητα στη τάξη πρέπει να συνδέεται 
με συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους, ενώ για τη διεξαγωγή της μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων: από την πρόκληση συζήτησης με απλές 
ερωτήσεις του διδάσκοντα προς την τάξη, τη χρήση γεωμετρικών οργάνων, κιμωλίας και 
μαυροπίνακα, μέχρι εξειδικευμένο εκπαιδευτικό λογισμικό και διαδραστικό πίνακα.         

Αναφέρουμε εδώ, χάριν πληρότητας αυτού του κειμένου, ένα απλό παράδειγμα 
δραστηριότητας από το Πρόγραμμα Σπουδών της Α΄ Γυμνασίου. Η δραστηριότητα 
αναφέρεται στην τροχιά “Γεωμετρικά σχήματα” της θεματικής ενότητας “Γεωμετρία 



– Μέτρηση”, και συγκεκριμένα στην υποτροχιά “Αναγνώριση, ονομασία και ταξινό-
μηση των γεωμετρικών σχημάτων”. 

Ένας βασικός στόχος της διδασκαλίας της ενότητας “Γεωμετρία – Μέτρηση” 
στην Α΄ Γυμνασίου είναι να δώσει έμφαση σε μια πιο θεωρητική οργάνωση των γνώ-
σεων του Δημοτικού, στην οποία παίζουν βασικό ρόλο οι ακριβείς ορισμοί και η συ-
στηματική καταγραφή των ιδιοτήτων των γεωμετρικών σχημάτων. Παραδοσιακά, η 
διδασκαλία και μάθηση των ορισμών θεωρείται ζήτημα απομνημόνευσης και  αναπα-
ραγωγής από τη διατύπωση που έχει δοθεί στον πίνακα ή περιέχεται στο διδακτικό 
βιβλίο. Μια προτεινόμενη δραστηριότητα, που έχει στόχο να αναδείξει τα χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα της έννοιας “κυρτό τετράπλευρο” και να οδηγήσει τους μαθητές 
στη διαμόρφωση του σχετικού ορισμού, στηρίζεται στην ανάπτυξη μιας συζήτησης 
στην τάξη. Ο διδάσκων απευθύνει το ερώτημα “τι είναι τετράπλευρο” και χρησιμο-
ποιεί τις απαντήσεις των μαθητών για να τους καθοδηγήσει στη διαμόρφωση του ο-
ρισμού. 

Οι μαθητές, που έχουν την εικόνα της έννοιας από το Δημοτικό αλλά προφανώς 
αγνοούν τον ακριβή ορισμό, θα δώσουν διάφορες ετερόκλητες απαντήσεις μεταξύ 
των οποίων πιθανότατα θα υπάρχει και η απάντηση “ένα σχήμα με τέσσερις πλευ-
ρές”. Ο διδάσκων θα αξιοποιήσει αυτή την απάντηση και θα παρουσιάζει διαδοχικά 
τα παρακάτω σχήματα, ζητώντας κάθε φορά από τους μαθητές να εντοπίσουν εκείνο 
το χαρακτηριστικό γνώρισμα που δεν συνδέεται με την εικόνα που έχουν για την έν-
νοια “τετράπλευρο”. 

     
 
Είναι βέβαιο ότι οι μαθητές θα απορρίψουν καθένα από τα τρία πρώτα σχήματα, 

επισημαίνοντας (με κατάλληλη παρώθηση) το στοιχείο εκείνο που δεν είναι συμβατό 
με την εικόνα τους με την έννοια του κυρτού τετραπλεύρου. Μέσα από αυτή τη συζή-
τηση και ανάλογα με την εξέλιξη και χρονική διάρκεια της δραστηριότητας, ο διδά-
σκων μπορεί να διαχειριστεί ειδικά γεωμετρικά ζητήματα αποσαφηνίζοντας λεπτές 
διακρίσεις που συνδέονται με τις έννοιες της τεθλασμένης γραμμής (απλή ή κλειστή) 
και του πολυγώνου (κυρτό ή μη κυρτό), αλλά και γενικότερα θέματα όπως είναι η 
αναγκαιότητα και αποδοχή των ορισμών στα Μαθηματικά. 

 
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και οι αντίστοιχος Οδηγός του Εκπαιδευτικού εί-

ναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο:   
http://digitalschool.minedu.gr 


