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Κριτική στις Οδηγίες Διδασκαλίας  
των Μαθηματικών 2010‐2011 

Γιώργος Ρίζος, 
Μαθηματικός 

 
 
Σε άρθρο του Βήματος την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010 διαβάζουμε ότι  το Υπουργείο Παι‐
δείας σχεδιάζει  την περαιτέρω μείωση της ύλης την επόμενη χρονιά,  καθώς και ότι  τώρα 
διαμορφώνονται  νέα προγράμματα σπουδών  για  την υποχρεωτική  εκπαίδευση,  τα  οποία 
θα είναι έτοιμα τον Ιούνιο του 2011. 1  

Το ερώτημα είναι από ποιους διαμορφώνονται, με ποια κριτήρια και γιατί όλα αυτά 
συμβαίνουν  εν  κρυπτώ,  ερήμην  των  φορέων  της  εκπαίδευσης  και  κυρίως  των  "μάχιμων 
στην τάξη"  εκπαιδευτικών. Κριτική στην τακτική αυτή ασκεί ο κ.  Γ.  Σιγάλας, πρόεδρος της 
Ένωσης Κύριου Προσωπικού του Π.Ι. με άρθρο του, που αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο 
alfavita στις 15 Νοεμβρίου 2010.2 
 
 
 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 
Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα των αλλαγών δίχως συζήτηση και συναίνεση των φορέ‐

ων  της  εκπαίδευσης,  είναι φανερά. Οι οδηγίες διδασκαλίας  των Μαθηματικών που στάλ‐
θηκαν φέτος στα Σχολεία, προσπάθησαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα περικοπής ποσο‐
στού της ύλης που προαναγγέλθηκε από τον περασμένο Μάιο από την Υπουργό Παιδείας. 3 
Το  αποτέλεσμα  ήταν  μερικές  σοβαρότατες  αντιφάσεις  και  η  περικοπή  ενοτήτων  που  θα 
προκαλέσουν αλυσιδωτές παρενέργειες τα επόμενα χρόνια.                                                

Είναι ακατανόητο κάθε χρόνο να γίνονται αναιτιολόγητες αλλαγές. Δείχνουν προχει‐
ρότητα και διάθεση πειραματισμού. Οι αλλαγές θα έπρεπε να γίνονται συντονισμένα, δη‐
λαδή να συνοδεύονται από αναπροσαρμογή της ύλης των βιβλίων, ώστε να μην εμφανίζε‐
ται το φαινόμενο της μεταφοράς ύλης από μία τάξη σε άλλη. Γιατί η ύλη αυτή απαξιώνεται, 
αφού διδάσκεται εν συντομία και οι μαθητές γνωρίζουν ότι δεν θα συμπεριληφθεί στις εξε‐
τάσεις τους. Π.χ. χρόνια τώρα διδάσκονται συνοπτικά σε ελάχιστο χρόνο στην αρχή της Β΄ 
Λυκείου ενότητες όπως η Μέτρηση Κύκλου, οι Αναλογίες, το Θ. Θαλή (που εξαιρείται εντε‐
λώς και από το Γυμνάσιο(!)), η Ομοιότητα κ.α.  

Φέτος ανατυπώθηκε  το νέο βιβλίο  της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου. Πριν ακόμα δοθεί στα 
σχολεία αποφασίστηκε η μεταφορά της Τριγωνομετρίας στη Β΄ Λυκείου. Η ερώτηση είναι 
γιατί δεν γινόταν πριν ο προγραμματισμός της ύλης ώστε να τυπωθεί με βάση αυτόν; Ίσως 
η ιδέα για περικοπή 20% της ύλης να γεννήθηκε κατόπιν...  

Το ίδιο συνέβη στο βασικότατο κεφάλαιο των Πράξεων Ρητών που παλαιότερα ήταν 
στη  Β΄  Γυμνασίου∙  με  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  Σπουδών  μεταφέρθηκε  ως  7ο  Κεφάλαιο 
στην Α΄ Γυμνασίου (σε ελάχιστες ώρες), παρά τις αντιδράσεις και τις επισημάνσεις ότι αυτό 
ήταν ανέφικτο4 και τώρα επανέρχεται στη Β΄ Γυμνασίου, αλλά οι μαθητές καλούνται να δι‐
δαχτούν από το βιβλίο της Α΄. Επίσης ή έννοια της επίκεντρης γωνίας διδασκόταν στην Α΄ 

                                                 
1  Το άρθο δημοσιεύεται και εδώ: http://www.alfavita.gr/artro.php?id=13769 
2 Ολόκληρο το άρθρο εδώ:http://www.alfavita.gr/artro.php?id=14380 
3 Δείτε το κείμενο εδώ:  
 http://www.diamantopoulou.gr/beta/images/stories/file/pc‐27052010/exorthologismosilis.pdf 
4 Δείτε, μεταξύ των άλλων, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ, τ. 2 Οκτώβριος 2003 (4 χρόνια πριν τυπωθούν τα νέα βι‐
βλία), σελ. 15. (Όλο το κείμενο εδώ: http://www.mediafire.com/download.php?uiznddjyh2m) και 
Πρακτικά 1ης Μαθηματικής Εβδομάδας, παρ. ΕΜΕ κεντρ. Μακεδονίας, Μάρτιος 2007.  
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Γυμνασίου (Μέρος Β΄, εν. 1.12) και της εγγεγραμμένης μετά από 12 μήνες στη Β΄ Γυμνασί‐
ου. Τώρα, σωστά, διδάσκονται μαζί στη Β΄ Γυμνασίου, αλλά από διαφορετικά βιβλία.   

Προτείνουμε: Η μεταφορά τμημάτων της ύλης από τη μία τάξη σε άλλη να συνοδεύε‐
ται και από αναδιάρθρωση των σχολικών βιβλίων. 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ που ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 
Στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της μείωσης της ύλης στο προαποφα‐

σισμένο ποσοστό, αφαιρέθησαν και κάποιες υποπαράγραφοι, ώστε να φαίνεται ότι οι σε‐
λίδες που βγήκαν από την ύλη, αν προστεθούν, καλύπτουν το στόχο! Η αφαίρεση τέτοιων 
τμημάτων της ύλης συνήθως δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στη διδασκαλία, δίχως 
να κερδίζουμε σε χρόνο.  

Π.χ. στη Γ΄ Γυμνασίου βγήκαν εκτός ύλης οι ταυτότητες: 
 

α3 – β3 = (α – β)(α2 + αβ + β2) και α3 + β3 = (α + β)(α2 – αβ + β2) 
 

και η μέθοδος παραγοντοποίησης τριωνύμου: x2 + (α +β)x + αβ = (x +  α)(x + β). 
Ενώ υποτίθεται ότι αφαιρούνται κάποια "δύσκολα σημεία" στην ουσία αφαιρούνται 

χρήσιμα και δυσαναπλήρωτα εργαλεία από τους μαθητές.  Ο καθηγητής πρέπει να προσέ‐
χει σε κάθε βήμα την επιλογή κατάλληλων ασκήσεων προσαρμοσμένων στα νέα δεδομένα, 
και την απόρριψη των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου, που βγήκαν εκτός ύλης.  
Π.χ. με τη μέθοδο του τριωνύμου εύκολα παραγοντοποιούνται τα τριώνυμα: 

 

α2 – 5α + 6    και   α2 – 5α – 6. 
 

Οι οδηγίες προτείνουν να αντιμετωπίζονται τέτοιες ασκήσεις με "διάσπαση": 
 

α2 – 5α + 6  = α2 – 2α – 3α + 6  = α(α – 2) – 3(α – 2) = (α – 3)(α – 2). 
 

Αν όμως οι μαθητές επιχειρήσουν το ίδιο για το α2 – 5α – 6  θα αντιμετωπίσουν δυσκολία. 
Είναι:  α2 – 5α – 6  = α2 – 2α – 3α – 6  = α(α – 2) – 3(α + 2) ..., που οδηγεί σε αδιέξοδο. 
Δεν είναι το ίδιο εύκολο να σκεφτούν τη λύση:  

 

α2 – 5α – 6  = α2 – 6α + α – 6  = α(α – 6) + (α – 6) = (α – 6)(α + 1). 
 

Πόσος χρόνος εξοικονομείται με την αφαίρεση των σημείων αυτών από την ύλη και ποιο το 
αποτέλεσμα;   

Επίσης, δεν θα διδαχτεί η απόδειξη του τύπου της Διακρίνουσας. Οπότε στους μαθη‐
τές θα παρουσιαστεί ουρανοκατέβατος ο τύπος, αφού ούτε η παραγοντοποίηση τριωνύμων 
με παραδείγματα με την μέθοδο πολλαπλασιασμού με 4α2 θα διδαχτεί. Αναρωτιόμαστε αν 
αυτή η ταχτική ταιριάζει με τις εξαγγελίες περί ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθη‐
τών, περί "ανακάλυψης της γνώσης" κ.α.; 

Το ίδιο συμβαίνει στη Γ΄ Γυμνασίου με την εισαγωγή της έννοιας της Ομοιότητας, ε‐
φόσον εξαιρούνται της ύλης οι Αναλογίες, το Θ. Θαλή και η Ομοιοθεσία. Δηλαδή οι μαθη‐
τές της Γ΄ Γυμνασίου δεν θα διδαχθούν καθόλου την έννοια του Λόγου ευθύγραμμων τμη‐
μάτων, την έννοια της Αναλογίας, τις βασικότατες εφαρμογές της σελίδας 202, το Θεώρημα 
του Θαλή, όμως θα τους διδαχθεί απευθείας ο ορισμός της Ομοιότητας πολυγώνων, δίχως 
να  έχει  καν  προηγηθεί  η  έννοια  της Ομοιοθεσίας,  μέσω  της  οποίας  το Α.Π.Σ.  εισάγει  την 
έννοια της Ομοιότητας με τη σχετική δραστηριότητα της σελίδας 215.  

Εδώ αποθεώνεται η "μετωπική διδασκαλία", οπότε ο υποτιθέμενος στόχος: "Λιγότερη 
ύλη ‐ μεγαλύτερη εμβάθυνση" αυτοαναιρείται. 
  Τέλος, ο καθηγητής για να διδάξει από το σχολικό βιβλίο χρειάζεται πλέον "οδηγίες 
χρήσης",  που  θα  του  υποδεικνύουν  ποιες  περιπτώσεις  δεν  θα  διδάξει,  ποιες  αποδείξεις, 
εφαρμογές, ασκήσεις πρέπει να αποφύγει. Με αυτόν τον τρόπο αναιρείται η φιλοσοφία, η 
δομή  και  η  συνέχεια  του  σχολικού  βιβλίου.  Χαρακτηριστικό,  μέχρι  τώρα,  παράδειγμα  το 
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βιβλίο Ευκλείδειας Γεωμετρίας Α΄ και Β΄ Λυκείου. Τώρα το φαινόμενο επεκτείνεται και στα 
υπόλοιπα βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ‐ ΕΠΑΛ: ΙΔΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ‐ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Εντύπωση  και  εύλογες απορίες  δημιουργούν  οι  σοβαρές  διαφορές  στις  οδηγίες  για 
διδασκαλία της Άλγεβρας στην Α΄ (κυρίως) και Β΄ Λυκείου των Γενικών Λυκείων σε σχέση με 
τις αντίστοιχες των ΕΠΑΛ.5 Για ποιο λόγο εμφανίζονται αυτές οι διαφοροποιήσεις; 

Παρατηρούμε ότι στις περσινές οδηγίες Διδασκαλίας  (97962/Γ2/12‐08‐2009) αναφέ‐
ρονταν ότι  είχε προηγηθεί σχετική εισήγηση  του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου  (πράξη  11/2009).  Επίσης,  στις  οδηγίες  για  τα  ΕΠΑΛ 
(93038/Γ2/28‐07‐2010) αναφέρεται η σχετική πράξη του Π.Ι. (12/14‐06‐2010, θέμα 2ο). Α‐
ντίθετα στις φετινές οδηγίες για τα Γενικά Λύκεια (114361/Γ2/15‐09‐2010) και τα Γυμνάσια 
(114368/Γ2/15‐09‐2010) δεν αναφέρεται τίποτα. 

Ερώτηση:  Αυτές  οι  οδηγίες  διδασκαλίας  έγιναν  δίχως  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Π.Ι.;  
Και αν ναι, από ποια επιτροπή; Ποια ήταν τα σημεία διαφωνίας;  
 
Ειδικότερα,  για την Α΄ Λυκείου: 
 

Στις Οδηγίες για τα Γενικά Λύκεια προτείνεται να διδαχθούν οι ισοδυναμίες:  
 

ΙxΙ < θ ⇔ ‐θ < x < θ    και     ΙxΙ > θ  ⇔ ‐x < θ ή x > θ 
 

και όχι η ισοδυναμία:  Ιx‐x0Ι < ρ  ⇔   x∈(x0 ‐ ρ, x0 + ρ)  ⇔  x0 ‐ ρ < x < x0 + ρ. 
 

Αναιρείται δηλαδή η νέα προσέγγιση από το σχ. βιβλίο δίχως αυτό να έχει δοκιμαστεί. 
Με ποια δεδομένα κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις; 

Επίσης προτείνεται στο 1.3  η επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων με απόλυτα από τα 
κεφάλαια 2 και 3. Αναιρείται έτσι η δομή του βιβλίου, που ήθελε την επίλυση εξισώσεων 
στο 2ο κεφάλαιο και ανισώσεων στο 3ο, οπότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει κοινή "κατεύθυν‐
ση" ανάμεσα στις επιτροπές διαμόρφωσης της δομής της ύλης. 

Οι οδηγίες για τα ΕΠΑΛ, υπογεγραμμένες από το Π.Ι., δίνουν άλλη πρόταση, αναδει‐
κνύοντας τη γεωμετρική ερμηνεία των ισοδυναμιών.  
 

Στις Οδηγίες για τα Γενικά Λύκεια στο 3.2 προτείνεται οι Ανισώσεις Β΄ βαθμού να συν‐
δεθούν με τη γραφική παράστασή τους και να χρησιμοποιηθεί λογισμικό. Όμως η γραφική 
παράσταση της Δευτεροβάθμιας Συνάρτησης θα διδαχθεί στο 5ο κεφάλαιο, άρα οι μαθητές 
δεν  μπορούν  να  επιλύσουν  γραφικά  τις  Δευτεροβάθμιες  Ανισώσεις.  Επίσης  οποιαδήποτε 
απόπειρα  απλής  παρουσίασης  με  χρήση  λογισμικού  απλώς  θα  εντυπωσιάσει  προσωρινά 
τους μαθητές, αλλά δεν θα τους προσφέρει τίποτα, αφού αγνοούν τα γραφήματα των συ‐
ναρτήσεων. Η οδηγία δεν έχει νόημα. Επίσης, η δυνατότητα χρήσης "κατάλληλου λογισμι‐
κού" είναι εξασφαλισμένο ότι είναι δεδομένη στις αίθουσες όπου φιλοξενούνται τμήματα 
Α΄ Λυκείου ή απλά "κουβέντα να γίνεται"; ...   
  Αντίθετα, στις οδηγίες για τα ΕΠΑΛ, αναφέρεται ρητά ότι η γραφική μελέτη θα μπο‐
ρούσε να γίνει στο 5ο Κεφάλαιο και δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τα βήματα της διδα‐
σκαλίας στη σελίδα 8 των οδηγιών. Όποιος θέλει, λοιπόν, να βρει παραπάνω οδηγίες διδα‐
σκαλίας είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει μόνος του το σχετικό έγγραφο, που κοινοποιή‐
θηκε μόνο στα ΕΠΑΛ.  
 

Στις Οδηγίες για τα Γενικά Λύκεια, στο 4.2  Προτείνεται κατά προτεραιότητα να γίνουν 
οι ασκήσεις 8, 9 και 10. Στις ασκήσεις να γίνει χρήση της γνώσης από το Γυμνάσιο και να 

                                                 
5 Οδηγίες για Γενικά Λύκεια εδώ:  http://www.didefth.gr/mathimata/?p=700 
και για ΕΠΑΛ εδώ: http://www.didefth.gr/mathimata/?p=647 
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σχεδιαστούν και οι γραφικές παραστάσεις  (προτείνεται χρήση λογισμικού). Όμως, σε ποιο 

Γυμνάσιο έχει διδαχθεί π.χ. μέθοδος να σχεδιαστεί η  ( ) 2f x = x x ‐ 1 ;  Αλλά και για τις Δευ‐

τεροβάθμιες, πόσος χρόνος χρειάζεται για το σχεδιασμό των γραφικών παραστάσεων τους; 
Η μελέτη τους θα γίνει στο 5ο Κεφάλαιο. Βεβαίως, όπου είναι εφικτό, είναι θετικό να πα‐
ρασταθούν με λογισμικό και να εντοπιστούν  τα σημεία  τομής με  τους άξονες, αλλά αυτό 
δεν είναι αυτοσκοπός. 
  Αναφέρεται ότι δεν θα διδαχτεί ο  τύπος απόστασης σημείων,  γιατί διδάσκεται στην 
Κατεύθυνση Β΄ Λυκείου. Αντίθετα στις οδηγίες για τα ΕΠΑΛ αναφέρεται ότι: " Έχει μεγάλη 
σημασία να κατανοήσουν οι μαθητές τον τύπο της απόστασης δυο σημείων ως έκφραση του 
Πυθαγόρειου Θεωρήματος με τη βοήθεια των συντεταγμένων, αφού έτσι γίνεται φανερή η 
διασύνδεση της Άλγεβρας με τη Γεωμετρία και καθίσταται δυνατή η αναλυτική μελέτη σχη‐
μάτων". Η διάσταση απόψεων είναι παραπάνω από σαφής.  
 

Στα Γενικά Λύκεια από το 6ο Κεφάλαιο (Συστήματα), στην  §6.1 διδάσκονται μόνο τα 
συστήματα  3×3  και  οι  αντίστοιχες  ασκήσεις.  Αφαιρούνται    τα  γραμμικά  συστήματα  2×2. 
Υπονοείται, δηλαδή, ότι η μνήμη των μαθητών λειτουργεί όπως οι σκληροί δίσκοι, που α‐
ποθηκεύουν δεδομένα και μπορείς μετά από ένα χρόνο να συνεχίσεις από εκεί που είχες 
μείνει. Υπάρχει τέτοια θεωρία (δοκιμασμένη) στη Σύχρονη Διδακτική;   

Επίσης, παραμένει εντός ύλης  (στο κενό  ...) η μελέτη της εξίσωσης αx + βy =  γ. Εδώ 
γιατί δεν θεωρείται γνωστή και η έννοια της γραμμικής εξίσωσης αφού διδάσκεται στη Γ΄ 
Γυμνασίου; 

Στο  Γυμνάσιο  προτείνεται  να  μην  ασχοληθούμε  με  Παραμετρικές  Εξισώσεις  και  Συ‐
στήματα,  αφού  ξεπερνά  το  γνωστικό  επίπεδο  των  μαθητών  του  Γυμνασίου.  Επομένως  οι 
μαθητές  δεν  θα  διδαχθούν ποτέ Παραμετρικά  Συστήματα,  αλλά ούτε  και  τη μέθοδο  των 
Οριζουσών. 

Δημιουργείται  κενό  στη  διδασκαλία  της  Συνθήκης  Παραλληλίας  Διανυσμάτων  στα 
Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου  (σελ. 36). Ακόμα κι αν προταθεί ο έλεγχος 
παραλληλίας να γίνεται με τη βοήθεια του Συντελεστή Διεύθυνσης, πάλι υπάρχει πρόβλη‐
μα,  αφού  η  ισότητα  των  συντελεστών  διεύθυνσης  αποδεικνύεται  μέσω  οριζουσών  (σελ. 
38). Επίσης, η μέθοδος των οριζουσών μάς απαλλάσσει από την υποχρέωση να ελέγχουμε 
αν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης ή αν τα διανύσματα είναι κάθετα στον x΄x. Οπότε ένα 
χρησιμότατο εργαλείο ακυρώνεται δίχως ουσιαστικό λόγο!   

Το ίδιο πρόβλημα δημιουργείται στον τύπο του Εμβαδού Τριγώνου (σελ. 72). Ο τύπος 
δίνεται ουρανοκατέβατος. Ακόμα κι αν κάποιοι μαθητές θελήσουν να μελετήσουν  την  (ε‐
κτός ύλης) απόδειξη δεν θα την κατανοούν, εφόσον χρησιμοποιεί ορίζουσες! 
 

Στο §6.2 προτείνεται στις οδηγίες και για τα Γενικά Λύκεια και για το ΕΠΑΛ να δοθεί 
έμφαση στη γραφική επίλυση και να υποστηριχθεί με λογισμικό. Να ζητείται πρώτα γραφι‐
κά μια εκτίμηση της λύσης και μετά να υπολογίζεται και αλγεβρικά. Η παραπάνω πρόταση 
έχει νόημα για κάποιες απλές περιπτώσεις, αλλά όχι για όλες! Π.χ. ρωτάμε: ποιος μαθητής 

(ή καθηγητής) μπορεί λύσει γραφικά το σύστημα: 
⎧⎪
⎨
⎪⎩

2

2

2yx ‐ y ‐ 5y = 0

y = x ‐ 4x + 3
 (ασκ. 2, σελ. 178). Αλ‐

λά κι αν ακόμα το σχεδιάσουμε με λογισμικό, τι επιπλέον θα κερδίσουν οι μαθητές;  

 
 
Για τη Β΄Λυκείου  
 

Βγαίνουν  εκτός ύλης  για πρώτη φορά  εδώ και  δεκαετίες  οι  τύποι  τριγωνομετρικών 
αριθμών αθροίσματος, διαφοράς και διπλάσιου τόξου! 

Ο  εκτοπισμός  αυτών  των  ενοτήτων  θα  δημιουργήσει  σοβαρότατα  προβλήματα  στη 
διδασκαλία π.χ. των τριγωνομετρικών ολοκληρωμάτων, αλλά και στη μελέτη ενοτήτων της 
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Φυσικής, όπως π.χ. οι ταλαντώσεις. Οι καθηγητές της Φυσικής αναγκάζονται να διδάξουν 
τη συμπεριφορά της συνάρτησης  f(x) = α∙ημx + β∙συνx, που έχει απαλειφθεί από την ύλη 
της Άλγεβρας. 

Γενικότερα,  η υποβάθμιση της διδασκαλίας  της  τριγωνομετρίας  (Μέτρηση Τριγώνου 
με Ν. Ημιτόνων και Ν.  Συνημιτόνων) στερεί  τους μαθητές από πολύ δυνατά εργαλεία της 
μετρικής γεωμετρίας, χρήσιμης ακόμα και σε καθημερινά προβλήματα. 

Οι περικοπές της Β΄ Λυκείου θα δώσουν τη χαριστική βολή στις ελάχιστες αποδείξεις 
που έχουν απομείνει στα Μαθηματικά  της  Γ΄ Λυκείου  (π.χ.  η απόδειξη για  την παράγωγο 
του  ημιτόνου  ή  συνημιτόνου  που  στηρίζεται στον  αντίστοιχο τριγωνομετρικό  τύπο  του α‐
θροίσματος). Αντιλαμβάνονται αυτοί που εισηγήθηκαν τις περικοπές, ότι υπογράφουν ου‐
σιαστικά τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της ήδη απαξιωμένης διδασκαλίας της θεωρίας στο 
Λύκειο; 6   

 

Παρατηρούμε ότι οι προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας έχουν προφανώς ελαστικές  ι‐
διότητες: 
Στις οδηγίες του Π.Ι. το 2007 προτείνονται 17 ώρες για τις ενότητες: 
1.1. Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις 
1.2. Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις 
1.3  Τριγ. αριθμοί αθροίσματος γωνιών 
1.4   Τριγ. αριθμοί γωνίας 2α 
1.6  Η συνάρτηση f(x) = α∙ημx + β∙συνx 
 

Στις οδηγίες για τα ΕΠΑΛ προτείνονται 8 ώρες για τις ενότητες 
1.3. Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις 
1.4. Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις 
1.3  Τριγ. αριθμοί αθροίσματος γωνιών 
1.4   Τριγ. αριθμοί γωνίας 2α 
 

και στις οδηγίες για τα Γενικά Λύκεια προτείνονται 10 ώρες για τις ενότητες: 
1.1  Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις 
1.2  Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις 
 

Δηλαδή οι μαθητές των γενικών Λυκείων θέλουν 10 ώρες για τις δύο πρώτες ενότη‐
τες,  όταν οι συμμαθητές  τους  των ΕΠΑΛ θα έχουν ήδη ολοκληρώσει 4  ενότητες! Μάλλον 
κάτι δεν πάει καλά στον προγραμματισμό! 
 

Φέτος θα διδαχθεί η ενότητα 3.4: Ανατοκισμός –  Ίσες καταθέσεις – Χρεωλυσία. Δη‐
λαδή αυτές οι έννοιες θεωρούνται σημαντικότερες από αυτές που απαλείφθηκαν. Το πα‐
ράδοξο είναι ότι διατίθεται μόνο μία επιπλέον ώρα (11 αντί 10, στις οδηγίες του Π.Ι) για την 
επιπλέον ύλη. Επίσης, δεν θα αποδειχθούν οι τύποι, αλλά θα δοθούν έτοιμοι και θα ζητηθεί 
μόνο η εφαρμογή τους. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον στόχο που υποτίθεται ότι 
υπηρετεί η μείωση της ύλης, δηλαδή της "ανακάλυψης" των εννοιών και της "εμβάθυνσης" 
στη μελέτη τους. 
 
 
 

                                                 
6 Ο Γ. Θωμαΐδης γράφει στον ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ τ.4 στο άρθρο του:  Τα Θέματα των Γενικών Εξετάσεων, η 
Μαθηματική Απόδειξη και η Διδασκαλία των Μαθηματικών: "(...) Η συνεχής υποβάθμιση της επι‐
στημονικής  τεκμηρίωσης,  του  θεωρητικού  μαθηματικού  λόγου,  της  εμβάθυνσης  και  της  κριτικής 
σκέψης  και η αναγωγή  της «ασκησιολογίας»  σε υπέρτατο διδακτικό και μαθησιακό αγαθό,  αποτε‐
λούν τα τέκνα του σφικτού εναγκαλισμού των Εξετάσεων με τη Διδασκαλία των Μαθηματικών (...)".  
  Αυτήν την τάση υπηρετεί ο λεγόμενος "εξορθολογισμός της ύλης" με τον εξοβελισμό της ΑΠΟ‐
ΔΕΙΞΗΣ από τα Σχολικά Μαθηματικά. Τις μακρόχρονες συνέπειες αυτής της ταχτικής δεν μπορούμε 
να τις εκτιμήσουμε σήμερα. 
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ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

Το αίτημα για μείωση της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών έχει τεθεί εδώ και πολλά 
χρόνια από τους ίδιους τους διδάσκοντες (εφόσον απορρίπτεται το αίτημα για αύξηση των 
ωρών  διδασκαλίας).  Όμως  λύση  του  προβλήματος  δεν  μπορεί  να  είναι η  μετατροπή  του 
μαθήματος  (μέσω  των  περικοπών) σε  μια  συλλογή  ασύνδετων   ενοτήτων  που  καταργούν 
κάθε έννοια λογικής συνάφειας. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις αλλοιώνουν ορισμένα βασικά 
χαρακτηριστικά των Μαθηματικών  (που αποτελούν συγχρόνως και διαχρονικές διδακτικές 
αρετές του μαθήματος), όπως είναι η τάξη, η λογική οργάνωση, η ακριβολογία και η σαφή‐
νεια των εννοιών και μεθόδων.  

Για ποιο λόγο το Υπουργείο προχώρησε τώρα και βεβιασμένα στις περικοπές, ενώ ε‐
πίκειται  μαζική  αλλαγή  αναλυτικών  προγραμμάτων,  διδακτικών  βιβλίων  και  εξεταστικού 
συστήματος στο πλαίσιο του "Νέου Σχολείου"; 

Για ποιο λόγο δεν ανέλαβε αυτό το έργο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που είναι θεσμι‐
κά το αρμόδιο  όργανο για τέτοιου είδους παρεμβάσεις, αλλά μια άγνωστη επιτροπή; 

Γιατί δεν προηγήθηκε η δημοσιοποίησή τους για εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να 
ακουστούν οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις των μαχόμενων εκπαιδευτικών και των επι‐
στημονικών φορέων; 

Πώς εξηγείται η τραγελαφική αντίφαση ανάμεσα στη διδακτέα ύλη, οι διαφορετικές 
οδηγίες τόσο στο περιεχόμενο όσο και στα χρονοδιαγράμματα για τα ίδια βιβλία των ΕΠΑΛ 
και των ΓΕΛ.;  

Ειδικότερα  για  την Α΄  Λυκείου: Πώς  είναι  δυνατόν  να ακυρώνεται εν  τη  γενέσει  της 
(μέσω  των  περικοπών) η  αναμορφωμένη  έκδοση του  βιβλίου  Άλγεβρας,  η  οποία  αποτε‐
λούσε πάγιο αίτημα της μαθηματικής εκπαιδευτικής κοινότητας εδώ και μια δεκαετία; 

Αντιλαμβάνονται  οι  υπεύθυνοι  στο  ΥΠΔΒΜΘ ποια  εικόνα  για  τις  επικείμενες  αλλα‐
γές δημιουργούν όλα τα παραπάνω στους εκπαιδευτικούς, που παρακολουθούν αμέτοχοι 
τις εξελίξεις και καλούνται να τις υλοποιήσουν μέσω υπουργικών εγκυκλίων; 
 
 

 
 


