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ΘΕΜΑ:  Οδηγίες  διδασκαλίας  των  μαθημάτων  Γενικής  Παιδείας  «Γεωμετρία»  και
«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» για την Α΄ και  Β΄ τάξη Ημερησίου και
Εσπερινού  Επαγγελματικού  Λυκείου  και  «Μαθηματικά  Θετικής  και  Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης» για τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος
2014-2015

  Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 165772/Γ2/14-10-2014 εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες για τη
διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Ημερησίου και
Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015», σας
ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις  με αρ. πρωτ.  60/30-09-2014 και 64/21-10-2014 Πράξεις
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) οι οδηγίες διδασκαλίας των ανωτέρω
μαθημάτων για το σχολικό έτος 2014-2015 έχουν ως εξής: 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαχείριση διδακτέας ύλης

Κεφ.1ο : Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωμετρία. (Να διατεθούν 2 δ.ω.)

Οι  μαθητές  εισάγονται  στην  έννοια  του  αξιωματικού  συστήματος  και  στη  διαφορά  της
Θεωρητικής από την Πρακτική Γεωμετρία. Προτείνεται  να διδαχθεί  περιληπτικά.
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Κεφ.3ο : Τρίγωνα.  (Να διατεθούν 14 δ.ω.)

Οι  μαθητές  έχουν  διαπραγματευτεί  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  περιεχομένου  των
παραγράφων αυτών στο Γυμνάσιο.  Να δοθεί  έμφαση λοιπόν στο σχεδιασμό σχημάτων με
βάση τις λεκτικές διατυπώσεις των γεωμετρικών προτάσεων και αντίστροφα, στη διατύπωση
των  γεωμετρικών  συλλογισμών  των  μαθητών  και  στην  ισότητα  τριγώνων  ως  στρατηγική
απόδειξης ισότητας ευθύγραμμων τμημάτων  ή γωνιών. 

Να μη ζητηθούν ασκήσεις από τα σύνθετα θέματα.

Κεφ.4ο :  Παράλληλες ευθείες. (Να διατεθούν 9 δ.ω.)

Οι μαθητές έχουν διαπραγματευθεί την έννοια της παραλληλίας ευθειών σε προηγούμενες
τάξεις. 

Nα μη ζητηθούν ασκήσεις από τα σύνθετα θέματα. 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαχείριση διδακτέας ύλης

Κεφάλαιο 7ο

(Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες).

§7.1-7.6  

Στις  παραγράφους  αυτές  γίνεται  πρώτη  φορά  λόγος  για  σύμμετρα  και  ασύμμετρα
ευθύγραμμα τμήματα. Η έννοια της ασυμμετρίας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές
να ξεκαθαρίσουν την έννοια του αρρήτου αριθμού. Η ανάπτυξη της ύλης στο σχολικό βιβλίο
(θεωρία,  παρατηρήσεις,  σημειώσεις)  είναι  πλήρης και  αν διδαχθεί  προσεκτικά θα βοηθήσει
τους μαθητές σε σημαντικές περιοχές της Γεωμετρίας που ακολουθεί (Θεώρημα Θαλή, όμοια
τρίγωνα) και της Άλγεβρας (η έννοια του πραγματικού αριθμού). Προτείνεται να δοθεί έμφαση
στις ερωτήσεις κατανόησης. Επίσης, οι τύποι της παραγράφου 7.6 να μην απομνημονευθούν.

§7.7  

Προτείνεται  να  γίνουν  τα  δύο  προβλήματα  της  σελίδας  154  και  να  δοθεί  έμφαση  στις
ερωτήσεις κατανόησης 1-3 και στις ασκήσεις εμπέδωσης 3-7.  

Στο Κεφάλαιο 7 δεν θα γίνουν αποδεικτικές ασκήσεις , σύνθετα θέματα καθώς και οι
γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου αυτού.

 

Κεφάλαιο 8ο

(Προτείνεται να διατεθούν 4  διδακτικές ώρες).

§8.1-8.2 

Το Κεφάλαιο προσφέρεται για τη συζήτηση εφαρμογών που ήδη θίγονται στο σχολικό βιβλίο
(μέτρηση ύψους απρόσιτων σημείων, χρήση εξάντα). 

Στο Κεφάλαιο 8 δεν θα γίνουν αποδεικτικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα καθώς και οι
γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου αυτού .

Κεφάλαιο 9ο

(Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες).

§9.1-9.2 (Προτείνεται να διατεθούν 4  διδακτικές ώρες).

Α) Στις παραγράφους αυτές η άσκοπη ασκησιολογία αλγεβρικού χαρακτήρα δε συνεισφέρει
στην κατανόηση της Γεωμετρίας. 

Β) Προτείνεται να γίνει το σχόλιο της εφαρμογής ως σύνδεση με την επόμενη παράγραφο. 



§9.3 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).

Στην παράγραφο αυτή είναι  σκόπιμο να διατεθεί  χρόνος ώστε να σχολιαστεί  το ιστορικό
σημείωμα για την ανακάλυψη των ασύμμετρων μεγεθών και να γίνουν και οι  3 κατασκευές
(υποτείνουσα και κάθετη πλευρά ορθογωνίου τριγώνου, μέση ανάλογος, άρρητα πολλαπλάσια
ευθύγραμμου τμήματος  που δίνουν και  τον  τρόπο κατασκευής ευθυγράμμων τμημάτων με
μήκος  τετραγωνική  ρίζα  φυσικού  –  αφορμή  για  μία  σύντομη  συζήτηση  για  τη  δυνατότητα
κατασκευής ή μη των αρρήτων). Επίσης μπορεί να γίνει αναφορά στην 7.3 στην οποία γίνεται
λόγος για  την κατασκευή αρρήτων μεγεθών.

§9.4-9.5 (Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες).

Α)  Στην  παράγραφο  9.4  προτείνεται  να  μην  αναλωθεί  επιπλέον  διδακτικός  χρόνος  για
άσκοπη ασκησιολογία αλγεβρικού τύπου. 

Β) Τα θεωρήματα των διαμέσων (παράγραφος 9.5) μπορούν να διδαχθούν ως εφαρμογές
των  θεωρημάτων  της  οξείας  και  αμβλείας  γωνίας  (χωρίς  τις  ασκήσεις  τους),  αφού  και  η
παράγραφος  9.6  (γεωμετρικοί  τόποι)  που στηρίζονται  στα  θεωρήματα των διαμέσων είναι
εκτός ύλης. 

Γ)  Εφαρμογές  των  θεωρημάτων  των  διαμέσων  υπάρχουν  σε  ασκήσεις  των  επόμενων
παραγράφων. 

§9.7 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).

Α) Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην 3η εφαρμογή και στο σχόλιό της (κατασκευή χρυσής
τομής, ο λόγος φ). 

Β) Από τις ασκήσεις μία επιλογή θα μπορούσε να είναι η εξής: 

 Οι ερωτήσεις κατανόησης.

 Από τις ασκήσεις εμπέδωσης οι 1 και 4  

Γ)  Η  δραστηριότητα  2  σελ.  205  θα  μπορούσε  να  συνεισφέρει  στην  κατανόηση  της  1-1
αντιστοιχίας μεταξύ των σημείων της ευθείας και των πραγματικών αριθμών. 

 Σημείωση:  

  Οι ανωτέρω οδηγίες αφορούν στον τρόπο διαχείρισης της ύλης για τα συγκεκριμένα
μαθήματα. Όσον αφορά τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Γενικής Παιδείας
των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015  ισχύει η
με αρ. πρωτ. 166677 /Γ2/15-10-2014 (Β΄ 2863) Υπουργική Απόφαση.
 
Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.  

                                                                                      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                          

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

                

             Εσωτερική  Διανομή:
 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείο Υφυπουργού
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα

 Δ/νση Σπουδών, Προγ/των και Οργ/σης  Δ.Ε. – Τμήμα Β΄
 Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
 Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής

 Δ/νση Επαγγ/κης Εκπ/σης -Τμήμα Α΄


	Γραφείο Υφυπουργού

