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ΘΔΜΑ: Καθοριζμός και διατείριζη διδακηέας ύλης ηων θεηικών μαθημάηων ηης Α΄
Ημερηζίοσ και Α΄ και Β΄ Δζπερινού Γενικού Λσκείοσ για ηο ζτολικό έηος 2013-14

Μεηά από ζσεηική ειζήγηζη ηος Ινζηιηούηος Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ (ππάξη 32/2013 ηος
Γ..) ζαρ αποζηέλλοςμε ηιρ παπακάηω οδηγίερ ζσεηικά με ηη διδακηέα ύλη ηων θεηικών
μαθημάηων ηηρ Α΄ Ημεπηζίος και Α΄ και Β΄ Δζπεπινού Γενικού Λςκείος. ςγκεκπιμένα:

Μακθματικά
ΓΕΝΙΚΑ
Η προτεινόμενθ διαχείριςθ τθσ φλθσ των Μακθματικϊν τθσ Αϋ Λυκείου ζχει ςκοπό να υποςτθρίξει τον
εκπαιδευτικό ςτθν προςπάκεια υλοποίθςθσ των ςτόχων του ΑΠ, αναδεικνφοντασ μζςα από
ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ και παραδείγματα, το πνεφμα τθσ διδαςκαλίασ που το διζπει. τόχοσ είναι ο
εκπαιδευτικόσ να βοθκθκεί να ςχεδιάςει ο ίδιοσ κατάλλθλεσ για τθν τάξθ του διδακτικζσ παρεμβάςεισ
ςυμβατζσ με το ΑΠ. Ο προτεινόμενοσ διδακτικόσ χρόνοσ για το κάκε κεφάλαιο είναι ενδεικτικόσ για να
βοθκιςει τον εκπαιδευτικό ςτο διδακτικό του ςχεδιαςμό, ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ φλθ μζςα ςτθ ςχολικι
χρονιά. Η διδακτικι διαχείριςθ που προτείνεται δίνει τθ δυνατότθτα οριςμζνα τμιματα τθσ διδακτζασ
φλθσ να μποροφν να ολοκλθρωκοφν και οι αντίςτοιχοι διδακτικοί ςτόχοι να επιτευχκοφν, ςε χρόνο
μικρότερο από τον χρόνο που κα απαιτείτο με μια παραδοςιακι διδακτικι προςζγγιςθ. Για παράδειγμα,
θ παράγραφοσ που αφορά ςτθ μελζτθ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)= αx2+βx+γ μπορεί, με μια καλά ςχεδιαςμζνθ

δραςτθριότθτα και κατάλλθλθ διδακτικι διαχείριςθ, να ολοκλθρωκεί πλιρωσ μζςα ςτον προβλεπόμενο
χρόνο με τρόπο ςυμβατό με το ΑΠ. Αντίκετα, ςε άλλεσ περιπτϊςεισ είναι ςαφζσ ότι ο διατικζμενοσ
χρόνοσ δεν είναι επαρκισ για να γίνει θ διδακτικι διαχείριςθ ολόκλθρθσ τθσ διδακτζασ φλθσ μιασ
ενότθτασ ςφμφωνα με το πνεφμα διδαςκαλίασ που διζπει το ΑΠ. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο
εκπαιδευτικόσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ τάξθσ του και τον διατικζμενο χρόνο, κα
πρζπει να οργανϊςει με τζτοιο τρόπο τθ διδαςκαλία ϊςτε να αναδείξει ςτον καλφτερο δυνατό βακμό τα
ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο ΑΠ. Για παράδειγμα, κατά τθ διδαςκαλία των κριτθρίων ιςότθτασ
τριγϊνων ζνασ εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει να εμπλζξει τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ του ςε μια
δραςτθριότθτα που οδθγεί ςτθν εικαςία και ςτθν απόδειξθ του 2 ου κριτθρίου ιςότθτασ τριγϊνων, ενϊ
ου
αντίκετα να παραλείψει τθν απόδειξθ του 3 κριτθρίου ιςότθτασ, θ οποία, αν και παρουςιάηει
μακθματικό ενδιαφζρον, κρίνει ότι δεν κα προςφζρει ιδιαίτερα ςτθν τάξθ του, γιατί κα προκαλζςει
ςθμαντικι δυςκολία. Άλλοσ εκπαιδευτικόσ μπορεί να κρίνει διαφορετικά, γιατί κεωρεί ότι θ τάξθ του ζχει
άλλεσ δυνατότθτεσ. Σο ςθμαντικό ςε κάκε περίπτωςθ είναι να επιδιωχκεί θ εννοιολογικι κατανόθςθ μζςα
από τθν ανάπτυξθ ουςιαςτικισ μακθματικισ δραςτθριότθτασ των ίδιων των μακθτϊν ςτθν τάξθ και
όχι απλά θ εξάςκθςθ ςε τεχνικζσ.

Άλγεβρα και τοιχεία Πικανοτιτων
Α΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ
Ι. Ειςαγωγι
Σο μάκθμα «Άλγεβρα και τοιχεία Πικανοτιτων» περιζχει ςθμαντικζσ μακθματικζσ ζννοιεσ, όπωσ τθσ
πικανότθτασ, τθσ απόλυτθσ τιμισ, των προόδων, τθσ ςυνάρτθςθσ κ.ά., οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν
μετζπειτα μακθματικι εξζλιξθ των μακθτϊν. Οι μακθτζσ ζχουν ζρκει ςε μια πρϊτθ επαφι με αυτζσ τισ
ζννοιεσ ςε προθγοφμενεσ τάξεισ. τθν Αϋ Λυκείου κα τισ αντιμετωπίςουν ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο
αφαίρεςθσ, το οποίο δθμιουργεί ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςτουσ μακθτζσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των
δυςκολιϊν προτείνεται να αφιερωκεί ικανόσ χρόνοσ ςτθν εμπζδωςθ των νζων εννοιϊν, μζςω τθσ
ανάπτυξθσ και ςφνδεςθσ πολλαπλϊν αναπαραςτάςεϊν τουσ και ςτθ χριςθ τουσ ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων. Επίςθσ, να αφιερωκεί χρόνοσ ϊςτε οι μακθτζσ να εμπλακοφν ςτθν αναγνϊριςθ
ομοιοτιτων και διαφορϊν μεταξφ ιδιοτιτων και διαδικαςιϊν κακϊσ και ςε διαδικαςίεσ γενίκευςθσ. Οι
πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ και θ ςφνδεςι τουσ μποροφν υποςτθριχκοφν από ψθφιακά περιβάλλοντα, με
τθ βοικεια των οποίων οι μακθτζσ μποροφν να εμπλακοφν ςε ουςιαςτικζσ μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ.
Μζςα από τθ διερεφνθςθ ομοιοτιτων και διαφορϊν - για παράδειγμα θ ςυςχζτιςθ των διαδικαςιϊν
επίλυςθσ ι τθσ μορφισ των λφςεων εξιςϊςεων και ανιςϊςεων, θ ςυςχζτιςθ οριςμζνων ιδιοτιτων των
ριηϊν και των αποδείξεϊν τουσ με αντίςτοιχεσ των απολφτων τιμϊν - οι μακθτζσ μποροφν να
κατανοιςουν καλφτερα τισ ςχετικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ.
ΙΙ. Διδακτζα φλθ
Από το βιβλίο «Άλγεβρα και τοιχεία Πικανοτιτων Αϋ Γενικοφ Λυκείου» (ζκδοςθ 2013)
Ειςαγωγικό κεφάλαιο
E.2.
φνολα
ο
Κεφ.1 : Πικανότθτεσ
1.1
Δειγματικόσ Χϊροσ-Ενδεχόμενα
1.2
Ζννοια τθσ Πικανότθτασ (εκτόσ τθσ υποπαραγράφου «Αξιωματικόσ Οριςμόσ Πικανότθτασ»)
ο
Κεφ.2 : Οι Πραγματικοί Αρικμοί
2.1
Οι Πράξεισ και οι Ιδιότθτζσ τουσ
2.2
Διάταξθ Πραγματικϊν Αρικμϊν (εκτόσ τθσ απόδειξθσ τθσ ιδιότθτασ 4)
2.3
Απόλυτθ Σιμι Πραγματικοφ Αρικμοφ
2.4
Ρίηεσ Πραγματικϊν Αρικμϊν (εκτόσ των αποδείξεων των ιδιοτιτων 3 και 4)
ο
Κεφ.3 : Εξιςώςεισ
3.1
Εξιςϊςεισ 1ου Βακμοφ
3.2
Η Εξίςωςθ x  α
3.3
Εξιςϊςεισ 2ου Βακμοφ
ο
Κεφ.4 : Ανιςώςεισ
4.1
Ανιςϊςεισ 1ου Βακμοφ
ν

2

4.2
Ανιςϊςεισ 2ου Βακμοφ
ο
Κεφ.5 : Πρόοδοι
5.1
Ακολουκίεσ
5.2
Αρικμθτικι πρόοδοσ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ για το Sν)
5.3
Γεωμετρικι πρόοδοσ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ για το Sν)
Κεφ.6ο: Βαςικζσ Ζννοιεσ των υναρτιςεων
6.1
Η Ζννοια τθσ υνάρτθςθσ
6.2
Γραφικι Παράςταςθ υνάρτθςθσ (εκτόσ τθσ υποπαραγράφου «Απόςταςθ ςθμείων»)
6.3 Η υνάρτθςθ f(x)= αx+β (εκτόσ τθσ κλίςθσ ευκείασ ωσ λόγος μεταβολής)
ο
Κεφ.7 : Μελζτθ Βαςικών υναρτιςεων
7.1
Μελζτθ τθσ υνάρτθςθσ : f(x)= αx2
7.3
Μελζτθ τθσ υνάρτθςθσ : f(x)= αx2+βx+γ
ΙΙΙ. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
Ειςαγωγικό Κεφάλαιο
(Προτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ)
το κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ διαπραγματεφονται τθν ζννοια του ςυνόλου κακϊσ και ςχζςεισ και πράξεισ
μεταξφ ςυνόλων. Ειδικότερα:
Όςον αφορά ςτθν §Ε.1, αυτι να μθ διδαχκεί ωσ αυτόνομο κεφάλαιο αλλά να ςυηθτθκεί το νόθμα και θ
χριςθ των ςτοιχείων τθσ Λογικισ ςτισ ιδιότθτεσ και προτάςεισ που διατρζχουν τθ διδακτζα φλθ (για
παράδειγμα ςτθν ιδιότθτα α·β≠0  α≠0 και β≠0 τθσ §2.1 μπορεί να διερευνθκεί το νόθμα τθσ
ιςοδυναμίασ και του ςυνδζςμου «και»).
§Ε.2
Οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν για πρϊτθ φορά με ςυςτθματικό τρόπο τθν ζννοια του ςυνόλου και των
ςχζςεων και πράξεων μεταξφ ςυνόλων. Επειδι θ ζννοια του ςυνόλου είναι πρωταρχικι, δθλαδι δεν
ορίηεται, χρειάηεται να τονιςκοφν οι προχποκζςεισ που απαιτοφνται για να κεωρθκεί μια ςυλλογι
αντικειμζνων ςφνολο μζςα από κατάλλθλα παραδείγματα (π.χ. το ςφνολο που αποτελείται από τα κρανία
και τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ, το «ςφνολο» των ψθλϊν μακθτϊν τθσ τάξθσ).
Η αναπαράςταςθ ςυνόλων, ςχζςεων και πράξεων αυτϊν κακϊσ και θ μετάβαςθ από τθ μία
αναπαράςταςθ ςτθν άλλθ, μποροφν να υποςτθρίξουν τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του ςυνόλου.
Οι πράξεισ μεταξφ ςυνόλων είναι ζνα πλαίςιο ςτο οποίο οι μακθτζσ μποροφν να δϊςουν νόθμα ςτουσ
ςυνδζςμουσ «ι» και «και». Ειδικά, όςον αφορά ςτο ςφνδεςμο «ι», να επιςθμανκεί θ διαφορετικι του
ςθμαςία ςτα Μακθματικά από εκείνθ τθσ αποκλειςτικισ διάηευξθσ που του αποδίδεται ςυνικωσ ςτθν
κακθμερινι χριςθ του. Οι δραςτθριότθτεσ Δ.1, Δ.2 και Δ.3 του ΑΠ είναι ενδεικτικζσ για τθν εννοιολογικι
προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του ςυνόλου.
ο
Κεφάλαιο 1
(Προτείνεται να διατεκοφν 8 διδακτικζσ ϊρεσ)
Οι μακθτζσ ζχουν ζλκει ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ πικανότθτασ ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ με εμπειρικό
τρόπο. το κεφάλαιο αυτό ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ πικανότθτασ με τον κλαςικό οριςμό και
εξαςκοφνται ςτο βαςικό λογιςμό πικανοτιτων με χριςθ τθσ κεωρίασ ςυνόλων. Ειδικότερα:
§1.1
Είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ να μποροφν να αναγνωρίηουν ζνα πείραμα τφχθσ και να διακρίνουν τισ
διαφορζσ που ζχει από ζνα αιτιοκρατικό πείραμα (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.4 του ΑΠ), με ςτόχο
να μπορζςουν ςτθ ςυνζχεια να αντιλθφκοφν τθν ανάγκθ ειςαγωγισ τθσ ζννοιασ τθσ πικανότθτασ για τθ
μελζτθ τζτοιων πειραμάτων.
Ο προςδιοριςμόσ και θ αναπαράςταςθ του δειγματικοφ χϊρου ενόσ πειράματοσ τφχθσ είναι μια
διαδικαςία δφςκολθ για τουσ μακθτζσ, ειδικά όταν αντιμετωπίηουν ζνα πείραμα τφχθσ που
πραγματοποιείται ςε δυο ι περιςςότερα ςτάδια. Εργαλεία, όπωσ το δενδροδιάγραμμα και ο πίνακασ
διπλισ ειςόδου, βοθκοφν ςτθ μοντελοποίθςθ ενόσ πειράματοσ τφχθσ και ςτθν καταςκευι του
δειγματικοφ χϊρου (προτείνεται θ Δ.5 του ΑΠ).
θμαντικι για τθν κατανόθςθ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων είναι, επίςθσ, θ μετάφραςθ ςχζςεων μεταξφ
ενδεχομζνων από τθ φυςικι γλϊςςα ςτθ γλϊςςα των ςυνόλων και αντίςτροφα (προτείνονται οι
δραςτθριότθτεσ Δ.6 και Δ.7 του ΑΠ).
3

§1.2
Ο κλαςικόσ οριςμόσ τθσ πικανότθτασ προτείνεται να είναι θ κατάλθξθ τθσ μελζτθσ τθσ ςχετικισ
ςυχνότθτασ και όχι να δοκεί απλά ο τυπικόσ οριςμόσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο
ςτόχο Πκ4 του ΑΠ). Οι κανόνεσ λογιςμοφ των πικανοτιτων ειςάγονται για πρϊτθ φορά και, εκτόσ από
τον απλό χειριςμό τουσ, είναι ςθμαντικό να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που δε κα
μποροφςαν να λυκοφν με τον κλαςικό οριςμό (π.χ. δραςτθριότθτα Δ.8 του ΑΠ )
Να μθν διδαχκεί θ εφαρμογι 3 ςτθ ςελίδα 36, κακϊσ και αςκιςεισ με ανιςότθτεσ
Να μθν γίνουν οι αςκιςεισ τθσ Β Ομάδασ τθσ παραγράφου 1.2
ο

Κεφάλαιο 2
(Προτείνεται να διατεκοφν 16 διδακτικζσ ϊρεσ)
το κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ επαναλαμβάνουν και εμβακφνουν ςτισ ιδιότθτεσ του ςυνόλου των
πραγματικϊν αρικμϊν με ςτόχο να βελτιϊςουν τθν κατανόθςθ τθσ δομισ του. Η επανάλθψθ και
περαιτζρω εξάςκθςθ των μακθτϊν ςτον αλγεβρικό λογιςμό (αλγεβρικζσ πράξεισ, παραγοντοποίθςθ,
ταυτότθτεσ κ.λ.π.) δεν αποτελεί τον κφριο ςτόχο αυτοφ του κεφαλαίου. Ειδικότερα:
§2.1
Οι μακθτζσ ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθ διάκριςθ των ρθτϊν από τουσ άρρθτουσ και γενικότερα ςτθν
ταξινόμθςθ των πραγματικϊν αρικμϊν ςε φυςικοφσ, ακζραιουσ ρθτοφσ και άρρθτουσ. Οι διαφορετικζσ
αναπαραςτάςεισ των πραγματικϊν αρικμϊν επθρεάηουν τισ παραπάνω διεργαςίεσ. Για το λόγο αυτό
προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διάκριςθ των ρθτϊν από τουσ άρρθτουσ με χριςθ κατάλλθλων
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παραδειγμάτων, όπωσ οι αρικμοί 3 , 1.333…, 1,010101…, 1,1010010001…, κακϊσ και ςτθν ταξινόμθςθ
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αρικμϊν ςτα βαςικά υποςφνολα των πραγματικϊν αρικμϊν (όπωσ 2 , 5 , 6 , -1.333 κ.ά.). Παράλλθλα,
και με αφορμι τα παραπάνω παραδείγματα, μπορεί να γίνει ςυηιτθςθ αν το άκροιςμα και το γινόμενο
δφο ρθτϊν ι δφο άρρθτων ι ρθτοφ και άρρθτου είναι ρθτόσ ι άρρθτοσ.
θμαντικό για τον αλγεβρικό λογιςμό είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν τισ ιδιότθτεσ των πράξεων. ε
αυτό κα βοθκιςει θ λεκτικι διατφπωςθ και θ διερεφνθςθ των ιδιοτιτων κακϊσ και θ αναγνϊριςθ τθσ
ςθμαςίασ τθσ ιςοδυναμίασ, τθσ ςυνεπαγωγισ και των ςυνδζςμων «ι» και «και», με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ
ιδιότθτεσ: α·β=0  α=0 ι β=0, α·β≠0  α≠0 και β≠0.
Να δοκεί ζμφαςθ ςτισ μεκόδουσ απόδειξθσ και ιδιαίτερα ςε αυτζσ με τισ οποίεσ δεν είναι εξοικειωμζνοι
οι μακθτζσ, όπωσ θ χριςθ τθσ απαγωγισ ςε άτοπο για τθν απόδειξθ ότι ο 2 είναι άρρθτοσ και του
αντιπαραδείγματοσ ςτθν απόρριψθ του ιςχυριςμοφ: α2=β2 ⇒ α=β.
§2.2
Οι μακθτζσ, επθρεαςμζνοι από τθ διαδοχικότθτα των ακεραίων, ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ
τθσ πυκνότθτασ των ρθτϊν αρικμϊν. Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ τθσ
πυκνότθτασ και τθσ διαδοχικότθτασ ςτα βαςικά υποςφνολα των πραγματικϊν αρικμϊν (προτείνεται θ
δραςτθριότθτα Δ.9 του ΑΠ) κακϊσ και ςτισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ των ιδιοτιτων τθσ ιςότθτασ και τθσ
ανιςότθτασ, με ζμφαςθ ςτισ ιςοδυναμίεσ: α2+β2=0  α=0 και β=0, ενϊ α2+β2>0  α≠0 ι β≠0 και ςτα
ςχόλια 1 και 2 τθσ ςελ. 56.
§2.3
Οι μακθτζσ ζχουν αντιμετωπίςει, ςτο Γυμνάςιο, τθν απόλυτθ τιμι ενόσ αρικμοφ ωσ τθν απόςταςι του
από το μθδζν ςτον άξονα των πραγματικϊν αρικμϊν. τθν ενότθτα αυτι δίνεται ο τυπικόσ οριςμόσ τθσ
απόλυτθσ τιμισ και αποδεικνφονται οι βαςικζσ ιδιότθτζσ τθσ. Να επιςθμανκεί θ μζκοδοσ απόδειξθσ των
ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν (ότι θ ηθτοφμενθ ςχζςθ είναι ιςοδφναμθ με μία ςχζςθ που γνωρίηουμε ότι
είναι αλθκισ) και να ςυηθτθκεί θ αναγκαιότθτα του «πρζπει» () και του «αρκεί» () ςε αυτζσ.
Η γεωμετρικι ερμθνεία τθσ απόλυτθσ τιμισ ενόσ αρικμοφ και τθσ απόλυτθσ τιμισ τθσ διαφοράσ δφο
αρικμϊν είναι ςθμαντικι, γιατί βοθκά τουσ μακθτζσ να αποδϊςουν νόθμα ςτθν ζννοια. Η ςφνδεςθ, όμωσ,
τθσ αλγεβρικισ ςχζςθσ και τθσ γεωμετρικισ τθσ αναπαράςταςθσ δεν είναι κάτι που γίνεται εφκολα από
τουσ μακθτζσ και για αυτό απαιτείται να δοκεί ςε αυτό ιδιαίτερθ ζμφαςθ.
Με αυτι τθν ζννοια προτείνεται να μθ διδαχκοφν, ςτθ γενικι τουσ μορφι, οι:
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Ix-x0I<ρ  x  (x0-ρ, x0+ρ)  x0-ρ<x<x0+ρ κακϊσ και Ix-x0I>ρ  x  (-  , x0-ρ)  (x0+ρ, +  )  x<x0-ρ ι
x>x0+ρ κακϊσ και θ γεωμετρικι ερμθνεία αυτϊν, επειδι είναι πολφ δφςκολο να γίνουν κατανοθτά από
τουσ μακθτζσ ς’ αυτι τθ φάςθ τθσ αλγεβρικισ τουσ εμπειρίασ. Αντίκετα, οι μακθτζσ μποροφν να
αςχολθκοφν με τα παραπάνω μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα (π.χ. θ ανίςωςθ Ιx-2Ι<3 ςθμαίνει:
«ποιοι είναι οι αρικμοί που απζχουν από το 2 απόςταςθ μικρότερθ του 3;» δθλ.
Ix-2I<3  d (x, 2) <3  -1<x<5).

Προτείνεται, όμωσ, να γίνει διαπραγμάτευςθ των ςχζςεων IxI<ρ -ρ<x<ρ και IxI>ρ  x<-ρ ι x>ρ. H
δραςτθριότθτα Δ.10 του ΑΠ υποςτθρίηει τθν παραπάνω προςζγγιςθ.
§2.4
Οι μακθτζσ ζχουν ιδθ αντιμετωπίςει, ςτο Γυμνάςιο, τισ τετραγωνικζσ ρίηεσ και δυνάμεισ με ακζραιο
εκκζτθ κακϊσ και τισ ιδιότθτεσ αυτϊν. τθν ενότθτα αυτι γίνεται επζκταςθ ςτθ ν-οςτι ρίηα και ςτθ
δφναμθ με ρθτό εκκζτθ. Να επιςθμανκεί θ διατιρθςθ των ιδιοτιτων των δυνάμεων με ακζραιο εκκζτθ
και ςτθν περίπτωςθ του ρθτοφ εκκζτθ. Προτείνεται θ διαπραγμάτευςθ απλϊν αςκιςεων. Για να
αναδειχκοφν τα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ των ιδιοτιτων των ριηϊν, ζναντι τθσ χριςθσ του υπολογιςτι
τςζπθσ, προτείνεται μια δραςτθριότθτα ςαν τθ Δ.11 του ΑΠ.
ο

Κεφάλαιο 3
(Προτείνεται να διατεκοφν 12 διδακτικζσ ϊρεσ)
το κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ μελετοφν ςυςτθματικά και διερευνοφν εξιςϊςεισ 1ου και 2ου βακμοφ. Ωσ
ιδιαίτερθ περίπτωςθ εξετάηεται θ εξίςωςθ xν =α. Ειδικότερα:
§3.1
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν διαπραγματευκεί αναλυτικά τθν επίλυςθ εξιςϊςεων τθσ μορφισ
αx+β=0, τθσ οποίασ οι ςυντελεςτζσ α και β είναι ςυγκεκριμζνοι αρικμοί. υναντοφν δυςκολίεσ ςτθ
μετάβαςθ από τθν επίλυςθ μιασ τζτοιασ μορφισ εξίςωςθσ ςτθν επίλυςθ τθσ γενικισ μορφισ αx+β=0, για
δυο κυρίωσ λόγουσ: α) είναι δφςκολοσ ο διαχωριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ παραμζτρου από τθν ζννοια τθσ
μεταβλθτισ και β) δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθ διαδικαςία τθσ διερεφνθςθσ γενικά.
Για το λόγο αυτό, προτείνεται να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ παραμζτρου ςε
μια παραμετρικι εξίςωςθ 1ου βακμοφ μζςα από τθ διαπραγμάτευςθ τθσ παραμετρικισ εξίςωςθσ που
περιλαμβάνεται ςτθ κεωρία αυτισ τθσ παραγράφου (ςχολικό βιβλίο, ςελ. 80). Για παράδειγμα, μπορεί να
ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να λφςουν τθν εξίςωςθ για ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ του λ ( π.χ. λ=2, λ=5, λ=1, λ=-1)
και ςτθ ςυνζχεια να προςπακιςουν να διατυπϊςουν γενικά ςυμπεράςματα για κάκε τιμι τθσ
παραμζτρου λ. Προτείνεται, επίςθσ, προσ διαπραγμάτευςθ θ δραςτθριότθτα Δ.12 του ΑΠ κακϊσ και θ
επίλυςθ απλϊν παραμετρικϊν εξιςϊςεων και απλϊν εξιςϊςεων που ανάγονται ςε εξιςϊςεισ 1 ου βακμοφ
(όπωσ θ άςκθςθ 10 τθσ Α’ Ομάδασ).
Για καλφτερθ κατανόθςθ και εμπζδωςθ των ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν, προτείνεται να δοκεί
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε εξιςϊςεισ, όπωσ θ Ix-5I= -3, τθν οποία δφςκολα χαρακτθρίηουν οι μακθτζσ από τθν
αρχι ωσ αδφνατθ.
§3.2
Η επίλυςθ εξιςϊςεων τθσ μορφισ xν =α να περιοριςτεί ςε απλζσ εξιςϊςεισ.
§3.3
2
Η επίλυςθ τθσ εξίςωςθσ αx +βx+γ=0, α≠0 ςτθ γενικι τθσ μορφι με τθ μζκοδο «ςυμπλιρωςθσ
τετραγϊνου» είναι μια διαδικαςία που δυςκολεφει τουσ μακθτζσ. Προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν οι
μακθτζσ τθ μζκοδο τθσ «ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου» πρϊτα ςε εξιςϊςεισ 2ου βακμοφ με ςυντελεςτζσ
ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ και ςτθ ςυνζχεια με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ να γενικεφςουν τθ
διαδικαςία.
Επίςθσ, προτείνεται θ επίλυςθ απλϊν εξιςϊςεων που ανάγονται ςε εξιςϊςεισ 2 ου βακμοφ (όπωσ τα
παραδείγματα 1 και 3) και να δοκεί ζμφαςθ ςτθ μοντελοποίθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων με χριςθ
εξιςϊςεων 2ου βακμοφ (προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.13 και Δ.14 του ΑΠ).
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Οι τφποι του Vieta επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ είτε να καταςκευάςουν μια εξίςωςθ 2 ου βακμοφ με
δεδομζνο το άκροιςμα και το γινόμενο ριηϊν τθσ είτε να προςδιορίςουν απευκείασ τισ ρίηεσ τθσ
(βρίςκοντασ δυο αρικμοφσ που να ζχουν άκροιςμα S και γινόμενο P). Προτείνεται να ηθτθκεί από τουσ
μακθτζσ, υπό μορφι άςκθςθσ, να προςδιορίςουν αυτοφσ τουσ τφπουσ και να τουσ χρθςιμοποιιςουν ςτθν
επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων.
Κεφάλαιο 4ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 8 διδακτικζσ ϊρεσ)
το κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ μελετοφν ςυςτθματικά και διερευνοφν ανιςϊςεισ 1 ου και 2ου βακμοφ
Ειδικότερα:
§4.1
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν διαπραγματευκεί αναλυτικά τθν επίλυςθ ανιςϊςεων 1ου βακμοφ με
ςυγκεκριμζνουσ ςυντελεςτζσ. Εκτόσ από τθ χριςθ τθσ αρικμογραμμισ, για τθν απεικόνιςθ του ςυνόλου
λφςεων μιασ ανίςωςθσ, προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ και ςτθ χριςθ των διαςτθμάτων των πραγματικϊν
αρικμϊν για τθν παραπάνω απεικόνιςθ, ωσ εφαρμογι τθσ αντίςτοιχθσ υποπαραγράφου τθσ §2.2. Να
ςυηθτθκοφν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτθν εξίςωςθ και τθν ανίςωςθ, ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ
επίλυςθσ τουσ και το ςφνολο των λφςεϊν τουσ.
Για καλφτερθ κατανόθςθ και εμπζδωςθ των ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν, προτείνεται να λυκοφν από
τουσ μακθτζσ και ανιςϊςεισ όπωσ οι Ix-5I<-3 ι Ix-5I>-3, των οποίων τθ λφςθ, αν και προκφπτει από απλι
παρατιρθςθ, δεν τθν αναγνωρίηουν άμεςα οι μακθτζσ. Προτείνεται επίςθσ να δοκεί προτεραιότθτα ςτθ
ου
μοντελοποίθςθ προβλθμάτων με χριςθ ανιςϊςεων 1 βακμοφ, όπωσ για παράδειγμα θ άςκθςθ 11 τθσ Αϋ
Ομάδασ και οι αςκιςεισ 3 και 4 τθσ Βϋ Ομάδασ.
§4.2
ου
Η διαπραγμάτευςθ ανιςϊςεων 2 βακμοφ γίνεται για πρϊτθ φορά ςτθν Αϋ Λυκείου. Προτείνεται να δοκεί
ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ τθσ παραγοντοποίθςθσ του τριωνφμου, όπου γίνεται ξανά χριςθ τθσ μεκόδου
«ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου», ϊςτε να μθ δοκοφν απευκείασ τα ςυμπεράςματα αυτισ. τον
προςδιοριςμό του πρόςθμου του τριωνφμου, παρατθρείται ςυχνά οι μακθτζσ να παραβλζπουν το
πρόςθμο του ςυντελεςτι του δευτεροβάκμιου όρου ι να ςυγχζουν το πρόςθμο τθσ διακρίνουςασ με το
πρόςθμο του τριωνφμου (π.χ. όταν Δ<0, κεωροφν ότι και το τριϊνυμο παίρνει αρνθτικζσ τιμζσ).
Σα παραπάνω προβλιματα ςυχνά αντιμετωπίηονται με διάφορα «τεχνάςματα» με τα ςφμβολα «+» και «», ϊςτε να προςδιορίςουν οι μακθτζσ το πρόςθμο του τριωνφμου και να επιλφςουν ανιςϊςεισ 2 ου
βακμοφ. Σζτοιεσ προςεγγίςεισ δε ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ του πότε ζνα τριϊνυμο παίρνει κετικζσ
και πότε αρνθτικζσ τιμζσ.
Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ προςδιοριςμοφ του
πρόςθμου του τριωνφμου (π.χ. μζςα από τθ μελζτθ του προςιμου των παραγόντων του και του
ςυντελεςτι του δευτεροβάκμιου όρου, όταν αυτό παραγοντοποιείται) και ςτθ ςυνζχεια ςτθ χριςθ των
ςυμπεραςμάτων για τθν επίλυςθ ανιςϊςεων 2ου βακμοφ. Η μοντελοποίθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων με
ου
χριςθ ανιςϊςεων 2 βακμοφ (π.χ. θ δραςτθριότθτα Δ.15 του ΑΠ και θ άςκθςθ 7 τθσ Β’ Ομάδασ)
λειτουργοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ.
Κεφάλαιο 5ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 12 διδακτικζσ ϊρεσ)
το κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ ακολουκίασ πραγματικϊν αρικμϊν και
μελετοφν περιπτϊςεισ ακολουκιϊν που εμφανίηουν κάποιεσ ειδικζσ μορφζσ κανονικότθτασ, τθν
αρικμθτικι και τθ γεωμετρικι πρόοδο. Ειδικότερα:
§5.1
Να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ακολουκίασ ωσ αντιςτοιχίασ των φυςικϊν ςτουσ
πραγματικοφσ αρικμοφσ και ςτθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με το ςυμβολιςμό (π.χ. ότι ο φυςικόσ αρικμόσ
1, μζςω μιασ ακολουκίασ α, αντιςτοιχεί ςτον πραγματικό αρικμό α1 που αποτελεί τον πρϊτο όρο τθσ
ακολουκίασ αυτισ), δεδομζνου ότι αυτόσ δυςκολεφει τουσ μακθτζσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.16
του ΑΠ ).
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§5.2
Αρχικά οι μακθτζσ χρειάηεται να μποροφν να αναγνωρίςουν με βάςθ τον οριςμό αν μια ςυγκεκριμζνθ
ακολουκία είναι αρικμθτικι πρόοδοσ (π.χ. θ δραςτθριότθτα Δ.17 του ΑΠ). τθ ςυνζχεια, να
προςδιορίηουν το ν-οςτό όρο και το άκροιςμα των ν πρϊτων όρων ςυγκεκριμζνων αρικμθτικϊν προόδων,
με τρόπο τζτοιο που να τουσ βοθκά να αντιλθφκοφν κανονικότθτεσ, οι οποίεσ μποροφν να τουσ
οδθγιςουν ςτα γενικά ςυμπεράςματα (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.18 του ΑΠ). Η μοντελοποίθςθ και
επίλυςθ προβλθμάτων (όπωσ θ άςκθςθ 12 τθσ Αϋ Ομάδασ) ςυμβάλλει ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ τθσ
ζννοιασ τθσ αρικμθτικισ προόδου.
Σο να δοκοφν απλϊσ οι τφποι του ν-οςτοφ όρου και του ακροίςματοσ των ν πρϊτων όρων αρικμθτικισ
προόδου και ςτθ ςυνζχεια οι μακθτζσ να επιδοκοφν ςτθν αλγορικμικι χριςθ τουσ για τθν επίλυςθ
αςκιςεων δεν είναι ςυμβατό με το πνεφμα του ΑΠ.
§5.3
Η διαπραγμάτευςθ τθσ ζννοιασ τθσ γεωμετρικισ προόδου προτείνεται να γίνει κατ’ αντιςτοιχία με τθν
ζννοια τθσ αρικμθτικισ προόδου. Προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.19, Δ.20 και Δ.21 του ΑΠ, που ςτόχο
ζχουν να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ κανονικότθτεσ που κα τουσ οδθγιςουν ςτθν εφρεςθ του ν-ςτοφ όρου
και του ακροίςματοσ των ν πρϊτων όρων γεωμετρικισ προόδου. Αν ο εκπαιδευτικόσ κρίνει ότι το
επιτρζπουν ο χρόνοσ, που ζχει ςτθ διάκεςι του και το επίπεδο τθσ τάξθσ, κα μποροφςαν να τεκοφν υπό
διαπραγμάτευςθ, τα παραδείγματα τθσ §5.4, ωσ εφαρμογι τθσ γεωμετρικισ προόδου, με ςτόχο να
ςυνδεκεί θ ζννοια με πραγματικζσ καταςτάςεισ.
ο

Κεφάλαιο 6
(Προτείνεται να διατεκοφν 9 διδακτικζσ ϊρεσ)
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν ζρκει ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ, κυρίωσ με εμπειρικό
τρόπο, και ζχουν διερευνιςει ςτοιχειωδϊσ ςυγκεκριμζνεσ ςυναρτιςεισ. τθν Α’ Λυκείου μελετοφν τθν
ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ με πιο ςυςτθματικό και τυπικό τρόπο. ε πολλοφσ μακθτζσ δθμιουργοφνται
παρανοιςεισ και ελλιπείσ εικόνεσ ςχετικά με τθν ζννοια αυτι, με αποτζλεςμα να παρουςιάηουν
προβλιματα ςτθν αναγνϊριςθ μιασ ςυνάρτθςθσ, κακϊσ και να μθ μποροφν να χειριςτοφν με ευελιξία
διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ ίδιασ ςυνάρτθςθσ (π.χ. πίνακασ τιμϊν, αλγεβρικόσ τφποσ, γραφικι
παράςταςθ). Για το λόγο αυτό κα πρζπει οι μακθτζσ, μζςω κατάλλθλων δραςτθριοτιτων, να
χρθςιμοποιοφν, να ςυνδζουν και να ερμθνεφουν τισ αναπαραςτάςεισ μιασ ςυνάρτθςθσ κακϊσ και να
εντοπίηουν πλεονεκτιματα και (ενδεχομζνωσ)μειονεκτιματα κακεμιάσ εξ αυτϊν.
Οι ζννοιεσ «κατακόρυφθ - οριηόντια μετατόπιςθ καμπφλθσ», «μονοτονία – ακρότατα - ςυμμετρίεσ
ςυνάρτθςθσ», δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ διδακτζα φλθ, όπωσ αναπτφςςονται ςτισ παραγράφουσ 6.4
και 6.5. Οι ζννοιεσ αυτζσ κα μελετθκοφν ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ ςυναρτιςεων τθσ μορφισ: f(x)=αx+β
(§6.3), f(x)=αx2 (§7.1) και f(x)=αx2+βx+γ (§7.3). Ειδικότερα:
§6.1 - §6.2
Προτείνεται να δοκοφν αρχικά ςυγκεκριμζνα παραδείγματα μοντελοποίθςθσ καταςτάςεων, ϊςτε να
αναδειχκεί θ ςθμαςία τθσ ζννοιασ τθσ ςυνάρτθςθσ για τισ εφαρμογζσ, και ςτθ ςυνζχεια να ακολουκιςει ο
τυπικόσ οριςμόσ. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αναγνϊριςθ και τεκμθρίωςθ, με βάςθ τον οριςμό, αν
αντιςτοιχίεσ που δίνονται με διάφορεσ αναπαραςτάςεισ είναι ςυναρτιςεισ ι όχι (οι δραςτθριότθτεσ Δ.22,
Δ.23 και Δ.24 του ΑΠ λειτουργοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ), ςτθ ςφνδεςθ διαφορετικϊν
αναπαραςτάςεων μιασ ςυνάρτθςθσ (τφποσ, πίνακασ τιμϊν και γραφικι παράςταςθ) και ςτθν ερμθνεία
μιασ δεδομζνθσ γραφικισ παράςταςθσ για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα
Δ.26 του ΑΠ).
§6.3
Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ευκείασ ψ=αx+β ςτο Γυμνάςιο. Εδϊ
προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ του ρόλου των παραμζτρων α και β ςτθ γραφικι
παράςταςθ τθσ f(x)=αx+β, ϊςτε να προκφψουν οι ςχετικζσ κζςεισ ευκειϊν ςτο επίπεδο (πότε είναι
παράλλθλεσ μεταξφ τουσ, πότε ταυτίηονται, πότε τζμνουν τον άξονα y’y ςτο ίδιο ςθμείο).
Επίςθσ προτείνεται, αφοφ οι μακθτζσ παρατθριςουν (με χριςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ και του πίνακα
τιμϊν ςυγκεκριμζνων γραμμικϊν ςυναρτιςεων) πϊσ μεταβάλλονται οι τιμζσ τθσ ςυνάρτθςθσ όταν
μεταβάλλεται θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, να καταλιξουν ςε γενικότερα ςυμπεράςματα που αφοροφν ςτθ
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μονοτονία τθσ ςυνάρτθςθσ και να τα εκφράςουν ςυμβολικά, κακϊσ και να διερευνιςουν το ρόλο τθσ
παραμζτρου α ςε ςχζςθ με αυτά (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.27 του ΑΠ).
Κεφάλαιο 7ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 9 διδακτικζσ ϊρεσ)
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν μελετιςει παραβολζσ τθσ μορφισ ψ=αx2. το κεφάλαιο αυτό μελετοφν
επιπλζον ιδιότθτεσ αυτισ τθσ ςυνάρτθςθσ. Επίςθσ, με αφετθρία τθν ψ=αx2, καταςκευάηουν τθ γραφικι
παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)=αx2 + βx + γ τθν οποία ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφν για να μελετιςουν
ιδιότθτεσ τθσ f. Ειδικότερα:
§7.1
Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί, ςτο Γυμνάςιο, τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ ψ=αx2. Εδϊ
προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ ωσ προσ τθ μονοτονία, τα ακρότατα και τισ ςυμμετρίεσ των
ςυναρτιςεων g(x)=x2 και h(x)=-x2 με τθ βοικεια τθσ γραφικισ παράςταςισ τουσ, ςτθ γενίκευςθ των
παραπάνω ςυμπεραςμάτων για τθ ςυνάρτθςθ f(x)=αx2 (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ. 29 του ΑΠ) και
ςτθ ςυμβολικι τουσ ζκφραςθ.
§7.3
Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ χάραξθ και διερεφνθςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ ςυγκεκριμζνων πολυωνυμικϊν
2
2
ςυναρτιςεων τθσ μορφισ f(x)=αx +βx+γ μζςω κατάλλθλων μετατοπίςεων τθσ g(x)=αx και ςτθ μελζτθ τθσ
μονοτονίασ, των ακρότατων και τθσ ςυμμετρίασ τθσ ςυνάρτθςθσ με τθ βοικεια τθσ γραφικισ τθσ
παράςταςθσ. Επίςθσ, να γίνει γεωμετρικι ερμθνεία των ςυμπεραςμάτων των §3.3 και §4.2 (ρίηεσ και
2
πρόςθμο τριωνφμου) με τθ βοικεια τθσ γραφικισ παράςταςθσ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)=αx +βx+γ
(προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.32 του ΑΠ).
Ειδικότερα, όςον αφορά ςτθ χάραξθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ και ςτθ μελζτθ τθσ ςυνάρτθςθσ
2
f(x)=αx +βx+γ, θ ιδζα που βρίςκεται και πίςω από τθ δραςτθριότθτα Δ.30 του ΑΠ είναι θ εξισ: Οι
μακθτζσ, με τθ βοικεια λογιςμικοφ δυναμικισ γεωμετρίασ, χαράςςουν τθ γραφικι παράςταςθ τθσ
g(x)=αx2 για διάφορεσ τιμζσ του α. Σθ μετατοπίηουν κ μονάδεσ οριηόντια για διάφορεσ τιμζσ του κ (π.χ.
κατά 3 μονάδεσ αριςτερά, κατά 4 μονάδεσ δεξιά) και παρατθροφν τθ μορφι που παίρνει ο τφποσ τθσ
ςυνάρτθςθσ. τθ ςυνζχεια τθ μετατοπίηουν λ μονάδεσ κατακόρυφα για διάφορεσ τιμζσ του λ (π.χ. κατά 2
μονάδεσ κάτω, κατά 5 μονάδεσ πάνω) και κάνουν ανάλογεσ παρατθριςεισ. υνδυάηοντασ τισ δφο
μετατοπίςεισ μποροφν να παρατθριςουν ότι θ ςυνάρτθςθ που κα προκφψει κα είναι τθσ μορφισ
f(x)=α(x+κ)2+λ.
2
Σζλοσ, δίνονται ςτουσ μακθτζσ ςυγκεκριμζνεσ ςυναρτιςεισ τθσ μορφισ f(x)=αx +βx+γ και εκείνοι
2
προςπακοφν, με κατάλλθλεσ μετατοπίςεισ τθσ g(x)=αx , να οδθγθκοφν ςτθ γραφικι παράςταςθ τθσ f. τθ
ςυνζχεια μελετοφν, με τθ βοικεια τθσ γραφικισ τθσ παράςταςθσ, ιδιότθτεσ τθσ f και επεκτείνουν τα
ςυμπεράςματα που αφοροφν ςτθ μονοτονία, ςτα ακρότατα και ςτισ ςυμμετρίεσ τθσ g(x) = αx2 ςτθν
f(x)=αx2+βx+γ.

Γεωμετρία
Α΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ
I. Ειςαγωγι
Η διδαςκαλία τθσ Γεωμετρίασ ςτθν Αϋ Λυκείου εςτιάηει ςτο πζραςμα από τον εμπειρικό ςτο κεωρθτικό
τρόπο ςκζψθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ μακθματικι απόδειξθ. Οι μακθτζσ ζχουν ζρκει ςε επαφι με
ςτοιχεία κεωρθτικισ γεωμετρικισ ςκζψθσ και ςτο Γυμνάςιο, όπου ζχουν αντιμετωπίςει αςκιςεισ που
απαιτοφν κεωρθτικι απόδειξθ. τθν Αϋ Λυκείου, πρζπει αυτι θ εμπειρία των μακθτϊν να αξιοποιθκεί με
ςτόχο τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ κεωρθτικισ τουσ ςκζψθσ. Η διατφπωςθ οριςμϊν γεωμετρικϊν
εννοιϊν είναι κάτι δφςκολο για τουσ μακθτζσ, ακόμα και αυτισ τθσ τάξθσ, κακϊσ απαιτεί τθ
ςυνειδθτοποίθςθ των κρίςιμων και ελάχιςτων ιδιοτιτων που απαιτοφνται για τον κακοριςμό μιασ
ζννοιασ. Επίςθσ οι μακθτζσ χρειάηεται να διερευνοφν ιδιότθτεσ και ςχζςεισ των γεωμετρικϊν εννοιϊν και
να δθμιουργοφν εικαςίεσ τισ οποίεσ να προςπακοφν να τεκμθριϊςουν. Η αντιμετϊπιςθ τθσ μακθματικισ
απόδειξθσ απλά ωσ περιγραφι μιασ ςειράσ λογικϊν βθμάτων που παρουςιάηονται από τον εκπαιδευτικό,
δεν είναι κατάλλθλθ ϊςτε να μυθκοφν οι μακθτζσ ςτθ ςθμαςία και τθν καταςκευι μιασ απόδειξθσ.
Αντίκετα, είναι ςθμαντικό να εμπλακοφν οι μακθτζσ ςε αποδεικτικζσ διαδικαςίεσ, να προςπακοφν να
εντοπίηουν τθ βαςικι αποδεικτικι ιδζα, μζςω πειραματιςμοφ και διερεφνθςθσ, και να χρθςιμοποιοφν
8

μεταςχθματιςμοφσ και αναπαραςτάςεισ, που υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ γεωμετρικϊν ςυλλογιςμϊν. Η
καταςκευι από τουσ μακθτζσ αντιπαραδειγμάτων και θ ςυηιτθςθ για το ρόλο τουσ είναι μια ςθμαντικι
διαδικαςία, ϊςτε να αρχίςουν να αποκτοφν μια πρϊτθ αίςκθςθ τθσ ςθμαςίασ του αντιπαραδείγματοσ ςτα
Μακθματικά. Η απαγωγι ςε άτοπο είναι επίςθσ μια μζκοδοσ που ςυχνά ςυναντοφν οι μακθτζσ ςτθν
απόδειξθ αρκετϊν κεωρθμάτων. Ο ρόλοσ του «άτοπου» ςτθν τεκμθρίωςθ του αρχικοφ ιςχυριςμοφ αλλά
και το κατά πόςο θ άρνθςθ του ςυμπεράςματοσ οδθγεί τελικά ςτθν τεκμθρίωςι του, δθμιουργοφν
ιδιαίτερθ δυςκολία ςτουσ μακθτζσ. ε όλα τα παραπάνω ουςιαςτικό ρόλο μπορεί να παίξει θ αξιοποίθςθ
λογιςμικϊν Δυναμικισ Γεωμετρίασ.
II. Διδακτζα Υλθ
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Αϋ και Βϋ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π.,
Κατςοφλθ Γ., Μαρκάτθ ., ίδερθ Π. (ζκδοςθ 2013)
Κεφ.1ο: Ειςαγωγι ςτθν Ευκλείδεια Γεωμετρία
1.1
Σο αντικείμενο τθσ Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ
1.2
Ιςτορικι αναδρομι ςτθ γζνεςθ και ανάπτυξθ τθσ Γεωμετρίασ
ο

Κεφ.3 : Σρίγωνα
3.1
Είδθ και ςτοιχεία τριγϊνων
3.2
1ο Κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνων (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ)
ο
3.3
2 Κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνων
3.4
3ο Κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνων
3.5
Υπαρξθ και μοναδικότθτα κακζτου (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ)
3.6
Κριτιρια ιςότθτασ ορκογϊνιων τριγϊνων
3.7
Κφκλοσ - Μεςοκάκετοσ – Διχοτόμοσ
3.8
Κεντρικι ςυμμετρία
3.9
Αξονικι ςυμμετρία
3.10 χζςθ εξωτερικισ και απζναντι γωνίασ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ)
3.11 Ανιςοτικζσ ςχζςεισ πλευρϊν και γωνιϊν
3.12 Tριγωνικι ανιςότθτα
3.13 Κάκετεσ και πλάγιεσ
3.14 χετικζσ κζςεισ ευκείασ και κφκλου
3.15 Εφαπτόμενα τμιματα
3.16 χετικζσ κζςεισ δφο κφκλων
3.17 Απλζσ γεωμετρικζσ καταςκευζσ
3.18 Βαςικζσ καταςκευζσ τριγϊνων
Κεφ.4ο: Παράλλθλεσ ευκείεσ
4.1.
Ειςαγωγι
4.2.
Σζμνουςα δφο ευκειϊν - Ευκλείδειο αίτθμα
4.3.
Καταςκευι παράλλθλθσ ευκείασ
4.4.
Γωνίεσ με πλευρζσ παράλλθλεσ
4.5.
Αξιοςθμείωτοι κφκλοι τριγϊνου
4.6.
Άκροιςμα γωνιϊν τριγϊνου
4.7.
Γωνίεσ με πλευρζσ κάκετεσ
4.8.
Άκροιςμα γωνιϊν κυρτοφ ν-γϊνου
Κεφ.5ο: Παραλλθλόγραμμα - Σραπζηια
5.1.
Ειςαγωγι
5.2.
Παραλλθλόγραμμα
5.3.
Ορκογϊνιο
5.4.
Ρόμβοσ
5.5.
Σετράγωνο
5.6.
Εφαρμογζσ ςτα τρίγωνα
5.7.
Βαρφκεντρο τριγϊνου (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ)
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5.8.
Σο ορκόκεντρο τριγϊνου
5.9.
Μια ιδιότθτα του ορκογϊνιου τριγϊνου
5.10. Σραπζηιο
5.11. Ιςοςκελζσ τραπζηιο
5.12. Αξιοςθμείωτεσ ευκείεσ και κφκλοι τριγϊνου
Κεφ.6ο: Εγγεγραμμζνα ςχιματα
6.1.
Ειςαγωγικά – Οριςμοί
6.2.
χζςθ εγγεγραμμζνθσ και αντίςτοιχθσ επίκεντρθσ
6.3.
Γωνία χορδισ και εφαπτομζνθσ
6.4.
Βαςικοί γεωμετρικοί τόποι ςτον κφκλο.
6.5
Σο εγγεγραμμζνο τετράπλευρο
6.6
Σο εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ)
ΙΙΙ. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
ο
Κεφάλαιο 1
(Προτείνεται να διατεκοφν 1 διδακτικι ϊρα)
τόχοσ του κεφαλαίου αυτοφ είναι θ διάκριςθ και επιςιμανςθ των διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ
Πρακτικισ Γεωμετρίασ, που οι μακθτζσ διδάχκθκαν ςε προθγοφμενεσ τάξεισ, και τθσ Θεωρθτικισ
Γεωμετρίασ που κα διδαχκοφν ςτο Λφκειο. Κάποια ηθτιματα που κα μποροφςαν να ςυηθτθκοφν για τθν
ανάδειξθ των πλεονεκτθμάτων τθσ Θεωρθτικισ Γεωμετρίασ ζναντι τθσ Πρακτικισ, είναι: Η αδυναμία
ακριβοφσ μζτρθςθσ, θ ανάγκθ μζτρθςθσ αποςτάςεων μεταξφ απρόςιτων ςθμείων, θ αναξιοπιςτία των
εμπειρικϊν προςεγγίςεων (προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο ςτόχο ΕΓ1 του ΑΠ).
Για να αποκτιςουν οι μακθτζσ μια πρϊτθ αίςκθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ανάπτυξθσ τθσ Ευκλείδειασ
Γεωμετρίασ ωσ αξιωματικoφ ςυςτιματοσ, προτείνεται να εμπλακοφν ςε μια ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ
ςθμαςία και το ρόλο των όρων «πρωταρχικι ζννοια», «οριςμόσ», «αξίωμα», «κεϊρθμα», «απόδειξθ».
τοιχεία τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ Γεωμετρίασ μποροφν να αποτελζςουν ζνα πλαίςιο αναφοράσ ςτο
οποίο κα αναδειχκοφν τα παραπάνω ηθτιματα.
Κεφάλαιο 2ο
Δεν κα διδαχκεί, αφοφ οι μακθτζσ ςτο Γυμνάςιο ζχουν διδαχκεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ του κεφαλαίου
αυτοφ. Αν κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ το επίπεδο τθσ τάξθσ απαιτεί να επαναλθφκοφν οριςμζνα
ςθμεία αυτοφ του κεφαλαίου, μπορεί να αφιερωκοφν 1-2 ϊρεσ για αυτι τθν επανάλθψθ.
Κεφάλαιο 3ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 19 διδακτικζσ ϊρεσ)
§3.1 - §3.9
Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί το μεγαλφτερο μζροσ του περιεχομζνου των παραγράφων αυτϊν ςτο
Γυμνάςιο. Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςε κάποια νζα ςτοιχεία όπωσ:
α) Η ςθμαςία τθσ ιςότθτασ των ομόλογων πλευρϊν ςτθ ςφγκριςθ τριγϊνων.
β) Η διαπραγμάτευςθ παραδειγμάτων τριγϊνων με τρία κφρια ςτοιχεία τουσ ίςα, τα οποία δεν είναι ίςα
(δυο τρίγωνα με ίςεσ δυο πλευρζσ και μια μθ περιεχόμενθ γωνία αντίςτοιχα ίςθ, όπωσ ςτισ
δραςτθριότθτεσ Δ.5 και Δ.7 του ΑΠ).
γ) Ο ςχεδιαςμόσ ςχθμάτων με βάςθ τισ λεκτικζσ διατυπϊςεισ των γεωμετρικϊν προτάςεων (αςκιςεων,
κεωρθμάτων) και αντίςτροφα.
δ) Η διατφπωςθ των γεωμετρικϊν ςυλλογιςμϊν των μακθτϊν.
ε) Η ιςότθτα τριγϊνων, ωσ μια ςτρατθγικι απόδειξθσ ιςότθτασ ευκυγράμμων τμθμάτων ι γωνιϊν (ςχόλιο
ςελ.38).
ςτ) Ο εντοπιςμόσ κατάλλθλων τριγϊνων για ςφγκριςθ ςε «ςφνκετα» ςχιματα (προτείνεται θ
δραςτθριότθτα Δ.6 του ΑΠ).
η) Η ςθμαςία τθσ «βοθκθτικισ γραμμισ» ςτθν αποδεικτικι διαδικαςία (πόριςμα I τθσ §.3.2).
Προτείνεται να ενοποιθκοφν ςε μια πρόταςθ οι προτάςεισ που ταυτίηουν τθ διχοτόμο, τθ διάμεςο και το
φψοσ από τθ κορυφι ιςοςκελοφσ τριγϊνου (πόριςμα I ςελ.37, πόριςμα I ςελ.40, πόριςμα I ςελ.45).
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Μαηί με τθν πρόταςθ αυτι προτείνεται να γίνει θ διαπραγμάτευςθ τθσ εφαρμογισ 2 τθσ ςελ.55, για τθν
απόδειξθ τθσ οποίασ αρκοφν τα κριτιρια ιςότθτασ τριγϊνων.
Επίςθσ, ςαν μια ενιαία πρόταςθ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να δείξουν ότι ςε ίςα τρίγωνα τα
δευτερεφοντα ςτοιχεία τουσ (διάμεςοσ, φψοσ, διχοτόμοσ) που αντιςτοιχοφν ςε ομόλογεσ πλευρζσ είναι
επίςθσ ίςα (π.χ. άςκθςθ 1i Εμπζδωςθσ ςελ. 43, άςκθςθ 4 Εμπζδωςθσ ςελ.48). Ενιαία μποροφν να
αντιμετωπιςτοφν, ωσ αντίςτροφεσ προτάςεισ, τα πορίςματα ΙV τθσ §3.2 και ΙΙΙ, ΙV τθσ §3.4 που
αναφζρονται ςτισ ςχζςεισ των χορδϊν και των αντίςτοιχων τόξων.
Με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ διδακτικισ αξίασ των γεωμετρικϊν τόπων προτείνεται τα πορίςματα ΙΙΙ τθσ
§3.2 και ΙΙ τθσ §3.4, που αφοροφν ςτθ μεςοκάκετο τμιματοσ, κακϊσ και το κεϊρθμα ΙV τθσ §3.6, που
αφορά ςτθ διχοτόμο γωνίασ, να διδαχκοφν ενιαία ωσ παραδείγματα βαςικϊν γεωμετρικϊν τόπων.
υγκεκριμζνα, προτείνεται οι μακθτζσ πρϊτα να εικάςουν τουσ ςυγκεκριμζνουσ γεωμετρικοφσ τόπουσ και
ςτθ ςυνζχεια να τουσ αποδείξουν (προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.8, Δ.9 και Δ.10 του ΑΠ).
§3.10 – §3.13
Η φλθ των παραγράφων αυτϊν είναι νζα για τουσ μακθτζσ. Να επιςθμανκεί ςτουσ μακθτζσ ότι θ
τριγωνικι ανιςότθτα αποτελεί κριτιριο για το πότε τρία ευκφγραμμα τμιματα αποτελοφν πλευρζσ
τριγϊνου (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.12 του ΑΠ). Επίςθσ, προτείνονται οι αςκιςεισ 4 και 6
(Αποδεικτικζσ), που διαπραγματεφονται: τθν απόςταςθ ςθμείου από κφκλο και ςχζςεισ χορδϊν και τόξων
αντίςτοιχα.
§3.14 – §3.16
Σα ςυμπεράςματα τθσ §3.14 είναι γνωςτά ςτουσ μακθτζσ από το Γυμνάςιο. Οι αιτιολογιςεισ, όμωσ,
προζρχονται από τα κεωριματα τθσ §3.13. Σο περιεχόμενο τθσ §3.16 δεν είναι γνωςτό ςτουσ μακθτζσ και
χρειάηεται και για τισ γεωμετρικζσ καταςκευζσ που ακολουκοφν (προτείνονται οι Δ.14 και Δ.15 του ΑΠ).
§3.17 και §3.18
Η διαπραγμάτευςθ των γεωμετρικϊν καταςκευϊν ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των ςχθμάτων από τουσ
μακθτζσ με βάςθ τισ ιδιότθτζσ τουσ κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ αναλυτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ θ
οποία μπορεί να αξιοποιθκεί και ςε εξωμακθματικζσ γνωςτικζσ περιοχζσ. Προτείνεται να γίνουν κατά
προτεραιότθτα τα προβλιματα 2 και 4 τθσ §3.17 και τα προβλιματα 2 και 3 τθσ §3.18.
Κεφάλαιο 4ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 10 διδακτικζσ ϊρεσ)
§4.1 - §4.4
Σο ςθμαντικότερο κζμα ςτισ παραγράφουσ αυτζσ αποτελεί το «αίτθμα παραλλθλίασ» το οποίο κακορίηει
τθ φφςθ τθσ Γεωμετρίασ ςτθν οποία αναφερόμαςτε. Η ςθμαςία του «αιτιματοσ παραλλθλίασ», για τθ
Γεωμετρία τθν ίδια και για τθν ιςτορικι τθσ εξζλιξθ, μπορεί να διαφανεί από ςτοιχεία που παρζχονται ςτο
ιςτορικό ςθμείωμα τθσ ςελ. 90 κακϊσ επίςθσ και ςτθ δραςτθριότθτα Δ.16 του ΑΠ. Οι μακθτζσ είναι
ςθμαντικό να αναγνωρίςουν τθν αδυναμία χριςθσ του οριςμοφ και τθ ςθμαςία των προτάςεων τθσ §4.2
(που προθγοφνται του «αιτιματοσ παραλλθλίασ») ωσ εργαλεία για τθν απόδειξθ τθσ παραλλθλίασ δφο
ευκειϊν. Προτείνεται να διερευνιςουν οι μακθτζσ τθ ςχζςθ του κεωριματοσ τθσ §4.2 και τθσ Πρόταςθσ I
τθσ ςελ. 77, με ςτόχο να αναγνωρίςουν ότι το ζνα είναι το αντίςτροφο του άλλου.
§4.5
Προτείνεται, πριν τθ διαπραγμάτευςθ των κεωρθμάτων τθσ παραγράφου, να ςυηθτθκεί θ δραςτθριότθτα
Δ.17 του ΑΠ. Επίςθσ, να επιςθμανκεί θ ςτρατθγικι που χρθςιμοποιείται ςτισ αποδείξεισ των
κεωρθμάτων ςχετικά με πϊσ δείχνουμε ότι τρεισ ευκείεσ διζρχονται από το ίδιο ςθμείο, γιατί δεν είναι
οικεία ςτουσ μακθτζσ.
§4.6 - §4.7
Προτείνεται το κεϊρθμα τθσ §4.6 να ςυνδεκεί με τα πορίςματα τθσ ςελ. 53, ϊςτε οι μακθτζσ να
αναγνωρίςουν ότι το ςυμπζραςμα του κεωριματοσ είναι ιςχυρότερο από τα πορίςματα και ότι αυτό
οφείλεται ςτθ χριςθ του «αιτιματοσ παραλλθλίασ» ςτθν απόδειξι του. Σο ίδιο ιςχφει και για το πόριςμα
(i) τθσ ςελ. 83 ςε ςχζςθ με το Θεϊρθμα τθσ ςελ. 53.
§4.8
Προτείνεται οι μακθτζσ, χρθςιμοποιϊντασ το άκροιςμα των γωνιϊν τριγϊνου, να βρουν το άκροιςμα των
γωνιϊν τετραπλεφρου, πενταγϊνου κ.α., να εικάςουν το άκροιςμα των γωνιϊν ν-γϊνου και να
αποδείξουν τθν αντίςτοιχθ ςχζςθ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο ςτόχο ΠΕ4 του ΑΠ).
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Δίνεται ζτςι θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ Γεωμετρίασ και Άλγεβρασ. Να επιςθμανκεί, επίςθσ, θ ςτακερότθτα
του ακροίςματοσ των εξωτερικϊν γωνιϊν ν-γϊνου.
Κεφάλαιο 5ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 17 διδακτικζσ ϊρεσ)
§5.1 – §5.2
Να επιςθμανκεί ότι κακζνα από τα κριτιρια για τα παραλλθλόγραμμα περιζχει τισ ελάχιςτεσ ιδιότθτεσ
που απαιτοφνται για είναι ιςοδφναμο με τον οριςμό του παραλλθλογράμμου (προτείνεται θ
δραςτθριότθτα Δ.18 του ΑΠ). Προτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν αν ζνα
τετράπλευρο με τισ δυο απζναντι πλευρζσ παράλλθλεσ και τισ άλλεσ δυο ίςεσ είναι παραλλθλόγραμμο.
Για τθν εφαρμογι των ιδιοτιτων των παραλλθλογράμμων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων μπορεί να
αξιοποιθκεί θ δραςτθριότθτα Δ.19 του ΑΠ.
§5.3 – §5.5
Να επιςθμανκεί ότι κάκε ζνα από τα κριτιρια για να είναι ζνα τετράπλευρο ορκογϊνιο ι ρόμβοσ ι
τετράγωνο περιζχει τισ ελάχιςτεσ ιδιότθτεσ που απαιτοφνται για να είναι ιςοδφναμο με τον οριςμό του
ορκογωνίου ι του ρόμβου ι του τετραγϊνου αντίςτοιχα. Επιδιϊκεται οι μακθτζσ να αναγνωρίηουν τα
είδθ των παραλλθλογράμμων (ορκογϊνιο, ρόμβοσ, τετράγωνο) με βάςθ τα αντίςτοιχα κριτιρια και όχι με
βάςθ κάποια πρότυπα ςχιματα που ςυνδζονται με τθν οπτικι γωνία που τα κοιτάμε. Να δοκεί ζμφαςθ
ςτθν άρςθ τθσ παρανόθςθσ που δθμιουργείται ςε μακθτζσ, ότι ζνα τετράγωνο δεν είναι ορκογϊνιο ι ζνα
τετράγωνο δεν είναι ρόμβοσ. Προτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν: αν ζνα
τετράπλευρο με ίςεσ διαγϊνιεσ είναι ορκογϊνιο και αν ζνα τετράπλευρο με κάκετεσ διαγϊνιεσ είναι
ρόμβοσ, κακϊσ και να αξιοποιιςουν τισ ιδιότθτεσ των παραλλθλογράμμων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
(δραςτθριότθτεσ Δ.20, Δ.21 και Δ.22 του ΑΠ).
§5.6 – §5.9
Προτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να εικάςουν ςε ποια γραμμι ανικουν τα ςθμεία που ιςαπζχουν
από δυο παράλλθλεσ ευκείεσ και ςτθ ςυνζχεια να αποδείξουν ότι θ μεςοπαράλλθλι τουσ είναι ο
ηθτοφμενοσ γεωμετρικόσ τόποσ. Προτείνεται, επίςθσ, θ διαπραγμάτευςθ τθσ Εφαρμογισ 1 τθσ ςελ. 106.
Προτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν τα είδθ των τριγϊνων που το ορκόκεντρο
είναι μζςα ι ζξω από το τρίγωνο. Θα μποροφςαν να αναηθτθκοφν εναλλακτικζσ αποδείξεισ για τα
κεωριματα που αφοροφν ςτισ ιδιότθτεσ του ορκογωνίου τριγϊνου.
§5.10 – §5.12
Εκτόσ από το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο των παραγράφων αυτϊν, προτείνεται να εμπλακοφν οι μακθτζσ
ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςυνδυάηουν γεωμετρικά κζματα από όλο το κεφάλαιο. Προτείνεται
επίςθσ να ςυηθτθκεί με τουσ μακθτζσ θ ταξινόμθςθ των τετραπλεφρων του ςχολικοφ βιβλίου (ςελ. 120)
και, κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ, θ ςυςχζτιςθ με άλλεσ ταξινομιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο
ιςτορικό ςθμείωμα των ςελ. 118, 119.
ο

Κεφάλαιο 6
(Προτείνεται να διατεκοφν 3 διδακτικζσ ϊρεσ)
§6.1 – §6.4
τθν απόδειξθ του Θεωριματοσ τθσ ςελ. 123, προτείνεται να διερευνθκεί πρϊτα θ περίπτωςθ που θ μία
πλευρά τθσ εγγεγραμμζνθσ γωνίασ είναι διάμετροσ, από τθν οποία φαίνεται θ βαςικι ιδζα για τθν
απόδειξθ και των άλλων δφο περιπτϊςεων. Από τθν §6.4 προτείνεται μόνο να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ
να εικάςουν το ςφνολο των ςθμείων του επιπζδου που «βλζπουν» ζνα δεδομζνο ευκφγραμμο τμιμα υπό
ορκι γωνία (μπορεί να βοθκθκοφν από κατάλλθλο λογιςμικό), και ςτθ ςυνζχεια να αποδείξουν ότι ο
ηθτοφμενοσ γεωμετρικόσ τόποσ είναι κφκλοσ με διάμετρο το δοκζν ευκφγραμμο τμιμα (να ςυνδεκεί θ
απόδειξθ με το πόριςμα (ii) τθσ ςελ. 124).
§6.5 – §6.6
Προτείνεται, ωσ ειςαγωγι ςτο πρόβλθμα εγγραψιμότθτασ ενόσ τετραπλεφρου ςε κφκλο, οι μακθτζσ να
διερευνιςουν ποια από τα γνωςτά τετράπλευρα (παραλλθλόγραμμο, ορκογϊνιο, ρόμβοσ, τετράγωνο,
τραπζηιο) είναι εγγράψιμα, βαςιηόμενοι ςτισ ιδιότθτεσ των εγγεγραμμζνων τετραπλεφρων (π.χ., ο ρόμβοσ
δεν είναι εγγράψιμοσ ςε κφκλο, γιατί αν ιταν εγγράψιμοσ κα ζπρεπε να ζχει τισ απζναντι γωνίεσ του

12

παραπλθρωματικζσ). Η διερεφνθςθ κα μποροφςε να επεκτακεί και ςε τυχαία τετράπλευρα (και με τθ
βοικεια λογιςμικοφ), ϊςτε οι μακθτζσ να εικάςουν τα κριτιρια εγγραψιμότθτασ.

Άλγεβρα
Α΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ
Ι. Διδακτζα φλθ
Από το βιβλίο «Άλγεβρα και τοιχεία Πικανοτιτων Αϋ Γενικοφ Λυκείου» (ζκδοςθ 2013)
Ειςαγωγικό κεφάλαιο
E.2.
φνολα
Κεφ.1ο: Πικανότθτεσ
1.1
Δειγματικόσ Χϊροσ-Ενδεχόμενα
1.2
Ζννοια τθσ Πικανότθτασ (εκτόσ τθσ υποπαραγράφου «Αξιωματικόσ Οριςμόσ Πικανότθτασ»)
Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αρικμοί
2.1
Οι Πράξεισ και οι Ιδιότθτζσ τουσ
2.2
Διάταξθ Πραγματικϊν Αρικμϊν (εκτόσ τθσ απόδειξθσ τθσ ιδιότθτασ 4)
2.3
Απόλυτθ Σιμι Πραγματικοφ Αρικμοφ
2.4
Ρίηεσ Πραγματικϊν Αρικμϊν (εκτόσ των αποδείξεων των ιδιοτιτων 3 και 4)
Κεφ.3ο: Εξιςώςεισ
ου
3.1
Εξιςϊςεισ 1 Βακμοφ
3.2
Η Εξίςωςθ x  α
ου
3.3
Εξιςϊςεισ 2 Βακμοφ
ο
Κεφ.4 : Ανιςώςεισ
4.1
Ανιςϊςεισ 1ου Βακμοφ
4.2
Ανιςϊςεισ 2ου Βακμοφ
ν

ΙΙ) Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
Ειςαγωγικό Κεφάλαιο
(Προτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ)
το κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ διαπραγματεφονται τθν ζννοια του ςυνόλου κακϊσ και ςχζςεισ και πράξεισ
μεταξφ ςυνόλων. Ειδικότερα:
Όςον αφορά ςτθν §Ε.1, αυτι να μθ διδαχκεί ωσ αυτόνομο κεφάλαιο αλλά να ςυηθτθκεί το νόθμα και θ
χριςθ των ςτοιχείων τθσ Λογικισ ςτισ ιδιότθτεσ και προτάςεισ που διατρζχουν τθ διδακτζα φλθ (για
παράδειγμα ςτθν ιδιότθτα α·β≠0  α≠0 και β≠0 τθσ §2.1 μπορεί να διερευνθκεί το νόθμα τθσ
ιςοδυναμίασ και του ςυνδζςμου «και»).
§Ε.2
Οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν για πρϊτθ φορά με ςυςτθματικό τρόπο τθν ζννοια του ςυνόλου και των
ςχζςεων και πράξεων μεταξφ ςυνόλων. Επειδι θ ζννοια του ςυνόλου είναι πρωταρχικι, δθλαδι δεν
ορίηεται, χρειάηεται να τονιςκοφν οι προχποκζςεισ που απαιτοφνται για να κεωρθκεί μια ςυλλογι
αντικειμζνων ςφνολο μζςα από κατάλλθλα παραδείγματα (π.χ. το ςφνολο που αποτελείται από τα κρανία
και τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ, το «ςφνολο» των ψθλϊν μακθτϊν τθσ τάξθσ).
Η αναπαράςταςθ ςυνόλων, ςχζςεων και πράξεων αυτϊν κακϊσ και θ μετάβαςθ από τθ μία
αναπαράςταςθ ςτθν άλλθ, μποροφν να υποςτθρίξουν τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του ςυνόλου.
Οι πράξεισ μεταξφ ςυνόλων είναι ζνα πλαίςιο ςτο οποίο οι μακθτζσ μποροφν να δϊςουν νόθμα ςτουσ
ςυνδζςμουσ «ι» και «και». Ειδικά, όςον αφορά ςτο ςφνδεςμο «ι», να επιςθμανκεί θ διαφορετικι του
ςθμαςία ςτα Μακθματικά από εκείνθ τθσ αποκλειςτικισ διάηευξθσ που του αποδίδεται ςυνικωσ ςτθν
κακθμερινι χριςθ του. Οι δραςτθριότθτεσ Δ.1, Δ.2 και Δ.3 του ΑΠ είναι ενδεικτικζσ για τθν εννοιολογικι
προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του ςυνόλου.
Κεφάλαιο 1ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 6 διδακτικζσ ϊρεσ)
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Οι μακθτζσ ζχουν ζλκει ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ πικανότθτασ ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ με εμπειρικό
τρόπο. το κεφάλαιο αυτό ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ πικανότθτασ με τον κλαςικό οριςμό και
εξαςκοφνται ςτο βαςικό λογιςμό πικανοτιτων με χριςθ τθσ κεωρίασ ςυνόλων. Ειδικότερα:
§1.1
Είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ να μποροφν να αναγνωρίηουν ζνα πείραμα τφχθσ και να διακρίνουν τισ
διαφορζσ που ζχει από ζνα αιτιοκρατικό πείραμα (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.4 του ΑΠ), με ςτόχο
να μπορζςουν ςτθ ςυνζχεια να αντιλθφκοφν τθν ανάγκθ ειςαγωγισ τθσ ζννοιασ τθσ πικανότθτασ για τθ
μελζτθ τζτοιων πειραμάτων.
Ο προςδιοριςμόσ και θ αναπαράςταςθ του δειγματικοφ χϊρου ενόσ πειράματοσ τφχθσ είναι μια
διαδικαςία δφςκολθ για τουσ μακθτζσ, ειδικά όταν αντιμετωπίηουν ζνα πείραμα τφχθσ που
πραγματοποιείται ςε δυο ι περιςςότερα ςτάδια. Εργαλεία, όπωσ το δενδροδιάγραμμα και ο πίνακασ
διπλισ ειςόδου, βοθκοφν ςτθ μοντελοποίθςθ ενόσ πειράματοσ τφχθσ και ςτθν καταςκευι του
δειγματικοφ χϊρου (προτείνεται θ Δ.5 του ΑΠ).
θμαντικι για τθν κατανόθςθ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων είναι επίςθσ θ μετάφραςθ ςχζςεων μεταξφ
ενδεχομζνων από τθ φυςικι γλϊςςα ςτθ γλϊςςα των ςυνόλων και αντίςτροφα (προτείνονται οι
δραςτθριότθτεσ Δ.6 και Δ.7 του ΑΠ).
§1.2
Ο κλαςικόσ οριςμόσ τθσ πικανότθτασ προτείνεται να είναι θ κατάλθξθ τθσ μελζτθσ τθσ ςχετικισ
ςυχνότθτασ και όχι να δοκεί απλά ο τυπικόσ οριςμόσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο
ςτόχο Πκ4 του ΑΠ). Οι κανόνεσ λογιςμοφ των πικανοτιτων ειςάγονται για πρϊτθ φορά και, εκτόσ από
τον απλό χειριςμό τουσ, είναι ςθμαντικό να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που δε κα
μποροφςαν να λυκοφν με τον κλαςικό οριςμό (π.χ. δραςτθριότθτα Δ.8 του ΑΠ )
Να μθν διδαχκεί θ εφαρμογι 3 ςτθ ςελίδα 36, κακϊσ και αςκιςεισ με ανιςότθτεσ
Να μθν γίνουν οι αςκιςεισ τθσ Β Ομάδασ τθσ παραγράφου 1.2
Κεφάλαιο 2ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 15 διδακτικζσ ϊρεσ)
το κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ επαναλαμβάνουν και εμβακφνουν ςτισ ιδιότθτεσ του ςυνόλου των
πραγματικϊν αρικμϊν με ςτόχο να βελτιϊςουν τθν κατανόθςθ τθσ δομισ του. Η επανάλθψθ και
περαιτζρω εξάςκθςθ των μακθτϊν ςτον αλγεβρικό λογιςμό (αλγεβρικζσ πράξεισ, παραγοντοποίθςθ,
ταυτότθτεσ κ.λπ) δεν αποτελεί τον κφριο ςτόχο αυτοφ του κεφαλαίου. Ειδικότερα:
§2.1
Οι μακθτζσ ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθ διάκριςθ των ρθτϊν από τουσ άρρθτουσ και γενικότερα ςτθν
ταξινόμθςθ των πραγματικϊν αρικμϊν ςε φυςικοφσ, ακζραιουσ ρθτοφσ και άρρθτουσ. Οι διαφορετικζσ
αναπαραςτάςεισ των πραγματικϊν αρικμϊν επθρεάηουν τισ παραπάνω διεργαςίεσ. Για το λόγο αυτό
προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διάκριςθ των ρθτϊν από τουσ άρρθτουσ με χριςθ κατάλλθλων
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παραδειγμάτων, όπωσ οι αρικμοί 3 , 1.333…, 1,010101…, 1,1010010001…, κακϊσ και ςτθν ταξινόμθςθ
4 3 
αρικμϊν ςτα βαςικά υποςφνολα των πραγματικϊν αρικμϊν (όπωσ 2 , 5 , 6 , -1.333 κ.ά.). Παράλλθλα,
και με αφορμι τα παραπάνω παραδείγματα, μπορεί να γίνει ςυηιτθςθ αν το άκροιςμα και το γινόμενο
δφο ρθτϊν ι δφο άρρθτων ι ρθτοφ και άρρθτου είναι ρθτόσ ι άρρθτοσ.
θμαντικό για τον αλγεβρικό λογιςμό είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν τισ ιδιότθτεσ των πράξεων. ε
αυτό κα βοθκιςει θ λεκτικι διατφπωςθ και θ διερεφνθςθ των ιδιοτιτων κακϊσ και θ αναγνϊριςθ τθσ
ςθμαςίασ τθσ ιςοδυναμίασ, τθσ ςυνεπαγωγισ και των ςυνδζςμων «ι» και «και», με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ
ιδιότθτεσ: α·β=0  α=0 ι β=0, α·β≠0  α≠0 και β≠0.
Να δοκεί ζμφαςθ ςτισ μεκόδουσ απόδειξθσ και ιδιαίτερα ςε αυτζσ με τισ οποίεσ δεν είναι εξοικειωμζνοι
οι μακθτζσ, όπωσ θ χριςθ τθσ απαγωγισ ςε άτοπο για τθν απόδειξθ ότι ο 2 είναι άρρθτοσ και του
2
2
αντιπαραδείγματοσ ςτθν απόρριψθ του ιςχυριςμοφ: α =β ⇒ α=β.
§2.2
Οι μακθτζσ, επθρεαςμζνοι από τθ διαδοχικότθτα των ακεραίων, ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ
τθσ πυκνότθτασ των ρθτϊν αρικμϊν. Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ τθσ
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πυκνότθτασ και τθσ διαδοχικότθτασ ςτα βαςικά υποςφνολα των πραγματικϊν αρικμϊν (προτείνεται θ
δραςτθριότθτα Δ.9 του ΑΠ) κακϊσ και ςτισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ των ιδιοτιτων τθσ ιςότθτασ και τθσ
ανιςότθτασ, με ζμφαςθ ςτισ ιςοδυναμίεσ: α2+β2=0  α=0 και β=0, ενϊ α2+β2>0  α≠0 ι β≠0 και ςτα
ςχόλια 1 και 2 τθσ ςελ. 56.
§2.3
Οι μακθτζσ ζχουν αντιμετωπίςει, ςτο Γυμνάςιο, τθν απόλυτθ τιμι ενόσ αρικμοφ ωσ τθν απόςταςι του
από το μθδζν ςτον άξονα των πραγματικϊν αρικμϊν. τθν ενότθτα αυτι δίνεται ο τυπικόσ οριςμόσ τθσ
απόλυτθσ τιμισ και αποδεικνφονται οι βαςικζσ ιδιότθτζσ τθσ. Να επιςθμανκεί θ μζκοδοσ απόδειξθσ των
ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν (ότι θ ηθτοφμενθ ςχζςθ είναι ιςοδφναμθ με μία ςχζςθ που γνωρίηουμε ότι
είναι αλθκισ) και να ςυηθτθκεί θ αναγκαιότθτα του «πρζπει» () και του «αρκεί» () ςε αυτζσ.
Η γεωμετρικι ερμθνεία τθσ απόλυτθσ τιμισ ενόσ αρικμοφ και τθσ απόλυτθσ τιμισ τθσ διαφοράσ δφο
αρικμϊν είναι ςθμαντικι, γιατί βοθκά τουσ μακθτζσ να αποδϊςουν νόθμα ςτθν ζννοια. Η ςφνδεςθ, όμωσ,
τθσ αλγεβρικισ ςχζςθσ και τθσ γεωμετρικισ τθσ αναπαράςταςθσ δεν είναι κάτι που γίνεται εφκολα από
τουσ μακθτζσ και για αυτό απαιτείται να δοκεί ςε αυτό ιδιαίτερθ ζμφαςθ.
Με αυτιν τθν ζννοια προτείνεται να μθ διδαχκοφν, ςτθ γενικι τουσ μορφι, οι:
Ix-x0I<ρ  x (x0-ρ, x0+ρ)  x0-ρ<x<x0+ρ κακϊσ και Ix-x0I>ρ  x (-, x0-ρ)  (x0+ρ, +)  x<x0-ρ ι
x>x0+ρ κακϊσ και θ γεωμετρικι ερμθνεία αυτϊν, επειδι είναι πολφ δφςκολο να γίνουν κατανοθτά από
τουσ μακθτζσ ς’ αυτι τθ φάςθ τθσ αλγεβρικισ τουσ εμπειρίασ. Αντίκετα, οι μακθτζσ μποροφν να
αςχολθκοφν με τα παραπάνω μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα (π.χ. θ ανίςωςθ Ιx-2Ι<3 ςθμαίνει:
«ποιοι είναι οι αρικμοί που απζχουν από το 2 απόςταςθ μικρότερθ του 3;» δθλ.
Ix-2I<3  d (x, 2) <3  -1<x<5).

Προτείνεται, όμωσ, να γίνει διαπραγμάτευςθ των ςχζςεων IxI<ρ -ρ<x<ρ και IxI>ρ  x<-ρ ι x>ρ. H
δραςτθριότθτα Δ.10 του ΑΠ υποςτθρίηει τθν παραπάνω προςζγγιςθ.
§2.4
Οι μακθτζσ ζχουν ιδθ αντιμετωπίςει, ςτο Γυμνάςιο, τισ τετραγωνικζσ ρίηεσ και δυνάμεισ με ακζραιο
εκκζτθ κακϊσ και τισ ιδιότθτεσ αυτϊν. τθν ενότθτα αυτι γίνεται επζκταςθ ςτθ ν-οςτι ρίηα και ςτθ
δφναμθ με ρθτό εκκζτθ. Να επιςθμανκεί θ διατιρθςθ των ιδιοτιτων των δυνάμεων με ακζραιο εκκζτθ
και ςτθν περίπτωςθ του ρθτοφ εκκζτθ. Προτείνεται θ διαπραγμάτευςθ απλϊν αςκιςεων. Για να
αναδειχκοφν τα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ των ιδιοτιτων των ριηϊν, ζναντι τθσ χριςθσ του υπολογιςτι
τςζπθσ, προτείνεται μια δραςτθριότθτα ςαν τθ Δ.11 του ΑΠ.
Κεφάλαιο 3ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 10 διδακτικζσ ϊρεσ)
το κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ μελετοφν ςυςτθματικά και διερευνοφν εξιςϊςεισ 1 ου και 2ου βακμοφ. Ωσ
ιδιαίτερθ περίπτωςθ εξετάηεται θ εξίςωςθ xν =α. Ειδικότερα:
§3.1
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν διαπραγματευκεί αναλυτικά τθν επίλυςθ εξιςϊςεων τθσ μορφισ
αx+β=0, τθσ οποίασ οι ςυντελεςτζσ α και β είναι ςυγκεκριμζνοι αρικμοί. υναντοφν δυςκολίεσ ςτθ
μετάβαςθ από τθν επίλυςθ μιασ τζτοιασ μορφισ εξίςωςθσ ςτθν επίλυςθ τθσ γενικισ μορφισ αx+β=0, για
δυο κυρίωσ λόγουσ: α) είναι δφςκολοσ ο διαχωριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ παραμζτρου από τθν ζννοια τθσ
μεταβλθτισ και β) δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθ διαδικαςία τθσ διερεφνθςθσ γενικά.
Για το λόγο αυτό, προτείνεται να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ παραμζτρου ςε
μια παραμετρικι εξίςωςθ 1ου βακμοφ μζςα από τθ διαπραγμάτευςθ τθσ παραμετρικισ εξίςωςθσ που
περιλαμβάνεται ςτθ κεωρία αυτισ τθσ παραγράφου (ςχολικό βιβλίο, ςελ. 80). Για παράδειγμα, μπορεί να
ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να λφςουν τθν εξίςωςθ για ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ του λ ( π.χ. λ=2, λ=5, λ=1, λ=-1)
και ςτθ ςυνζχεια να προςπακιςουν να διατυπϊςουν γενικά ςυμπεράςματα για κάκε τιμι τθσ
παραμζτρου λ. Προτείνεται, επίςθσ, προσ διαπραγμάτευςθ θ δραςτθριότθτα Δ.12 του ΑΠ κακϊσ και θ
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επίλυςθ απλϊν παραμετρικϊν εξιςϊςεων και απλϊν εξιςϊςεων που ανάγονται ςε εξιςϊςεισ 1 ου βακμοφ
(όπωσ θ άςκθςθ 10 τθσ Α’ Ομάδασ).
Για καλφτερθ κατανόθςθ και εμπζδωςθ των ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν, προτείνεται να δοκεί
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε εξιςϊςεισ, όπωσ θ Ix-5I=-3, τθν οποία δφςκολα χαρακτθρίηουν οι μακθτζσ από τθν
αρχι ωσ αδφνατθ.
§3.2
Η επίλυςθ εξιςϊςεων τθσ μορφισ xν =α να περιοριςτεί ςε απλζσ εξιςϊςεισ.
§3.3
Η επίλυςθ τθσ εξίςωςθσ αx2+βx+γ=0, α≠0 ςτθ γενικι τθσ μορφι με τθ μζκοδο «ςυμπλιρωςθσ
τετραγϊνου» είναι μια διαδικαςία που δυςκολεφει τουσ μακθτζσ. Προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν οι
μακθτζσ τθ μζκοδο τθσ «ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου» πρϊτα ςε εξιςϊςεισ 2 ου βακμοφ με ςυντελεςτζσ
ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ και ςτθ ςυνζχεια με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ να γενικεφςουν τθ
διαδικαςία.
Επίςθσ, προτείνεται θ επίλυςθ απλϊν εξιςϊςεων που ανάγονται ςε εξιςϊςεισ 2 ου βακμοφ (όπωσ τα
παραδείγματα 1 και 3) και να δοκεί ζμφαςθ ςτθ μοντελοποίθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων με χριςθ
εξιςϊςεων 2ου βακμοφ (προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.13 και Δ.14 του ΑΠ).
Οι τφποι του Vieta επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ είτε να καταςκευάςουν μια εξίςωςθ 2 ου βακμοφ με
δεδομζνο το άκροιςμα και το γινόμενο ριηϊν τθσ είτε να προςδιορίςουν απευκείασ τισ ρίηεσ τθσ
(βρίςκοντασ δυο αρικμοφσ που να ζχουν άκροιςμα S και γινόμενο P). Προτείνεται να ηθτθκεί από τουσ
μακθτζσ, υπό μορφι άςκθςθσ, να προςδιορίςουν αυτοφσ τουσ τφπουσ και να τουσ χρθςιμοποιιςουν ςτθν
επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων.
Κεφάλαιο 4ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 7 διδακτικζσ ϊρεσ)
ου
ου
το κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ μελετοφν ςυςτθματικά και διερευνοφν ανιςϊςεισ 1 και 2 βακμοφ
Ειδικότερα:
§4.1
ου
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν διαπραγματευκεί αναλυτικά τθν επίλυςθ ανιςϊςεων 1 βακμοφ με
ςυγκεκριμζνουσ ςυντελεςτζσ. Εκτόσ από τθ χριςθ τθσ αρικμογραμμισ, για τθν απεικόνιςθ του ςυνόλου
λφςεων μιασ ανίςωςθσ, προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ και ςτθ χριςθ των διαςτθμάτων των πραγματικϊν
αρικμϊν για τθν παραπάνω απεικόνιςθ, ωσ εφαρμογι τθσ αντίςτοιχθσ υποπαραγράφου τθσ §2.2. Να
ςυηθτθκοφν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτθν εξίςωςθ και τθν ανίςωςθ, ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ
επίλυςθσ τουσ και το ςφνολο των λφςεϊν τουσ.
Για καλφτερθ κατανόθςθ και εμπζδωςθ των ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν, προτείνεται να λυκοφν από
τουσ μακθτζσ και ανιςϊςεισ όπωσ οι Ix-5I<-3 ι Ix-5I>-3, των οποίων τθ λφςθ, αν και προκφπτει από απλι
παρατιρθςθ, δεν τθν αναγνωρίηουν άμεςα οι μακθτζσ. Προτείνεται επίςθσ να δοκεί προτεραιότθτα ςτθ
μοντελοποίθςθ προβλθμάτων με χριςθ ανιςϊςεων 1ου βακμοφ, όπωσ για παράδειγμα θ άςκθςθ 11 τθσ Αϋ
Ομάδασ και οι αςκιςεισ 3 και 4 τθσ Βϋ Ομάδασ.
§4.2
Η διαπραγμάτευςθ ανιςϊςεων 2ου βακμοφ γίνεται για πρϊτθ φορά ςτθν Αϋ Λυκείου. Προτείνεται να δοκεί
ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ τθσ παραγοντοποίθςθσ του τριωνφμου, όπου γίνεται ξανά χριςθ τθσ μεκόδου
«ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου», ϊςτε να μθ δοκοφν απευκείασ τα ςυμπεράςματα αυτισ. τον
προςδιοριςμό του πρόςθμου του τριωνφμου, παρατθρείται ςυχνά οι μακθτζσ να παραβλζπουν το
πρόςθμο του ςυντελεςτι του δευτεροβάκμιου όρου ι να ςυγχζουν το πρόςθμο τθσ διακρίνουςασ με το
πρόςθμο του τριωνφμου (π.χ. όταν Δ<0, κεωροφν ότι και το τριϊνυμο παίρνει αρνθτικζσ τιμζσ).
Σα παραπάνω προβλιματα ςυχνά αντιμετωπίηονται με διάφορα «τεχνάςματα» με τα ςφμβολα «+» και «ου
», ϊςτε να προςδιορίςουν οι μακθτζσ το πρόςθμο του τριωνφμου και να επιλφςουν ανιςϊςεισ 2
βακμοφ. Σζτοιεσ προςεγγίςεισ δε ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ του πότε ζνα τριϊνυμο παίρνει κετικζσ
και πότε αρνθτικζσ τιμζσ.
Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ προςδιοριςμοφ του
πρόςθμου του τριωνφμου (π.χ. μζςα από τθ μελζτθ του πρόςθμου των παραγόντων του και του
ςυντελεςτι του δευτεροβάκμιου όρου, όταν αυτό παραγοντοποιείται) και ςτθ ςυνζχεια ςτθ χριςθ των
ου
ςυμπεραςμάτων για τθν επίλυςθ ανιςϊςεων 2 βακμοφ. Η μοντελοποίθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων με
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χριςθ ανιςϊςεων 2ου βακμοφ (π.χ. θ δραςτθριότθτα Δ.15 του ΑΠ και θ άςκθςθ 7 τθσ Β’ Ομάδασ)
λειτουργοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ.

Γεωμετρία
Α΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ
Ι. Διδακτζα φλθ
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Αϋ και Βϋ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π.,
Κατςοφλθ Γ., Μαρκάτθ ., ίδερθ Π. (ζκδοςθ 2013)
Κεφ.1ο: Ειςαγωγι ςτθν Ευκλείδεια Γεωμετρία
1.1
Σο αντικείμενο τθσ Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ
1.2
Ιςτορικι αναδρομι ςτθ γζνεςθ και ανάπτυξθ τθσ Γεωμετρίασ
Κεφ.3ο: Σρίγωνα
3.1
Είδθ και ςτοιχεία τριγϊνων
ο
3.2
1 Κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνων (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ)
3.3
2ο Κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνων
3.4
3ο Κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνων
3.5
Υπαρξθ και μοναδικότθτα κακζτου (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ)
3.6
Κριτιρια ιςότθτασ ορκογϊνιων τριγϊνων
3.7
Κφκλοσ - Μεςοκάκετοσ – Διχοτόμοσ
3.8
Κεντρικι ςυμμετρία
3.9
Αξονικι ςυμμετρία
3.10 χζςθ εξωτερικισ και απζναντι γωνίασ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ)
3.11 Ανιςοτικζσ ςχζςεισ πλευρϊν και γωνιϊν
3.12 Tριγωνικι ανιςότθτα
3.13 Κάκετεσ και πλάγιεσ
3.14 χετικζσ κζςεισ ευκείασ και κφκλου
3.15 Εφαπτόμενα τμιματα
3.16 χετικζσ κζςεισ δφο κφκλων
3.17 Απλζσ γεωμετρικζσ καταςκευζσ
3.18 Βαςικζσ καταςκευζσ τριγϊνων
Κεφ.4ο: Παράλλθλεσ ευκείεσ
4.1
Ειςαγωγι
4.2
Σζμνουςα δφο ευκειϊν - Ευκλείδειο αίτθμα
4.3
Καταςκευι παράλλθλθσ ευκείασ
4.4
Γωνίεσ με πλευρζσ παράλλθλεσ
4.5
Αξιοςθμείωτοι κφκλοι τριγϊνου
4.6
Άκροιςμα γωνιϊν τριγϊνου
4.7
Γωνίεσ με πλευρζσ κάκετεσ
4.8
Άκροιςμα γωνιϊν κυρτοφ ν-γϊνου
ΙΙ) Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
Κεφάλαιο 1ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 1 διδακτικι ϊρα)
τόχοσ του κεφαλαίου αυτοφ είναι θ διάκριςθ και επιςιμανςθ των διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ
Πρακτικισ Γεωμετρίασ, που οι μακθτζσ διδάχκθκαν ςε προθγοφμενεσ τάξεισ, και τθσ Θεωρθτικισ
Γεωμετρίασ που κα διδαχκοφν ςτο Λφκειο. Κάποια ηθτιματα που κα μποροφςαν να ςυηθτθκοφν για τθν
ανάδειξθ των πλεονεκτθμάτων τθσ Θεωρθτικισ Γεωμετρία ζναντι τθσ Πρακτικισ, είναι: Η αδυναμία
ακριβοφσ μζτρθςθσ, θ ανάγκθ μζτρθςθσ αποςτάςεων μεταξφ απρόςιτων ςθμείων, θ αναξιοπιςτία των
εμπειρικϊν προςεγγίςεων (προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο ςτόχο ΕΓ1 του ΑΠ).
Για να αποκτιςουν οι μακθτζσ μια πρϊτθ αίςκθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ανάπτυξθσ τθσ Ευκλείδειασ
Γεωμετρίασ ωσ αξιωματικoφ ςυςτιματοσ, προτείνεται να εμπλακοφν ςε μια ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ
ςθμαςία και το ρόλο των όρων «πρωταρχικι ζννοια», «οριςμόσ», «αξίωμα», «κεϊρθμα», «απόδειξθ».
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τοιχεία τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ Γεωμετρίασ μποροφν να αποτελζςουν ζνα πλαίςιο αναφοράσ ςτο
οποίο κα αναδειχκοφν τα παραπάνω ηθτιματα.
Κεφάλαιο 2ο
Δεν κα διδαχκεί, αφοφ οι μακθτζσ ςτο Γυμνάςιο ζχουν διδαχκεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ του κεφαλαίου
αυτοφ. Αν κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ το επίπεδο τθσ τάξθσ απαιτεί να επαναλθφκοφν οριςμζνα
ςθμεία αυτοφ του κεφαλαίου μπορεί να αφιερωκοφν 1-2 ϊρεσ για αυτι τθν επανάλθψθ.
Κεφάλαιο 3ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 21 διδακτικζσ ϊρεσ)
§3.1 - §3.9
Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί το μεγαλφτερο μζροσ του περιεχομζνου των παραγράφων αυτϊν ςτο
Γυμνάςιο. Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςε κάποια νζα ςτοιχεία όπωσ:
α) Η ςθμαςία τθσ ιςότθτασ των ομόλογων πλευρϊν ςτθ ςφγκριςθ τριγϊνων.
β) Η διαπραγμάτευςθ παραδειγμάτων τριγϊνων με τρία κφρια ςτοιχεία τουσ ίςα, τα οποία δεν είναι ίςα
(δφο τρίγωνα με ίςεσ δφο πλευρζσ και μια μθ περιεχόμενθ γωνία αντίςτοιχα ίςθ, όπωσ ςτισ
δραςτθριότθτεσ Δ.5 και Δ.7 του ΑΠ).
γ) Ο ςχεδιαςμόσ ςχθμάτων με βάςθ τισ λεκτικζσ διατυπϊςεισ των γεωμετρικϊν προτάςεων (αςκιςεων,
κεωρθμάτων) και αντίςτροφα.
δ) Η διατφπωςθ των γεωμετρικϊν ςυλλογιςμϊν των μακθτϊν.
ε) Η ιςότθτα τριγϊνων, ωσ μια ςτρατθγικι απόδειξθσ ιςότθτασ ευκυγράμμων τμθμάτων ι γωνιϊν (ςχόλιο
ςελ.38).
ςτ) Ο εντοπιςμόσ κατάλλθλων τριγϊνων για ςφγκριςθ ςε «ςφνκετα» ςχιματα (προτείνεται θ
δραςτθριότθτα Δ.6 του ΑΠ).
η) Η ςθμαςία τθσ «βοθκθτικισ γραμμισ» ςτθν αποδεικτικι διαδικαςία (πόριςμα I τθσ §.3.2).
Προτείνεται να ενοποιθκοφν ςε μια πρόταςθ οι προτάςεισ που ταυτίηουν τθ διχοτόμο, τθ διάμεςο και το
φψοσ από τθ κορυφι ιςοςκελοφσ τριγϊνου (πόριςμα I ςελ.37, πόριςμα I ςελ.40, πόριςμα I ςελ.45).
Μαηί με τθν πρόταςθ αυτι προτείνεται να γίνει θ διαπραγμάτευςθ τθσ εφαρμογισ 2 τθσ ςελ.55, για τθν
απόδειξθ τθσ οποίασ αρκοφν τα κριτιρια ιςότθτασ τριγϊνων.
Επίςθσ, ςαν μια ενιαία πρόταςθ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να δείξουν ότι ςε ίςα τρίγωνα τα
δευτερεφοντα ςτοιχεία τουσ (διάμεςοσ, φψοσ, διχοτόμοσ) που αντιςτοιχοφν ςε ομόλογεσ πλευρζσ είναι
επίςθσ ίςα (π.χ. άςκθςθ 1i Εμπζδωςθσ ςελ. 43, άςκθςθ 4 Εμπζδωςθσ ςελ.48). Ενιαία μποροφν να
αντιμετωπιςτοφν, ωσ αντίςτροφεσ προτάςεισ, τα πορίςματα ΙV τθσ §3.2 και ΙΙΙ, ΙV τθσ §3.4 που
αναφζρονται ςτισ ςχζςεισ των χορδϊν και των αντίςτοιχων τόξων.
Με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ διδακτικισ αξίασ των γεωμετρικϊν τόπων προτείνεται τα πορίςματα ΙΙΙ τθσ
§3.2 και ΙΙ τθσ §3.4, που αφοροφν ςτθ μεςοκάκετο τμιματοσ, κακϊσ και το κεϊρθμα ΙV τθσ §3.6, που
αφορά ςτθ διχοτόμο γωνίασ, να διδαχκοφν ενιαία ωσ παραδείγματα βαςικϊν γεωμετρικϊν τόπων.
υγκεκριμζνα, προτείνεται οι μακθτζσ πρϊτα να εικάςουν τουσ ςυγκεκριμζνουσ γεωμετρικοφσ τόπουσ και
ςτθ ςυνζχεια να τουσ αποδείξουν (προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.8, Δ.9 και Δ.10 του ΑΠ).
§3.10 – §3.13
Η φλθ των παραγράφων αυτϊν είναι νζα για τουσ μακθτζσ. Να επιςθμανκεί ςτουσ μακθτζσ ότι θ
τριγωνικι ανιςότθτα αποτελεί κριτιριο για το πότε τρία ευκφγραμμα τμιματα αποτελοφν πλευρζσ
τριγϊνου (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.12 του ΑΠ). Επίςθσ, προτείνονται οι αςκιςεισ 4 και 6
(Αποδεικτικζσ), που διαπραγματεφονται: τθν απόςταςθ ςθμείου από κφκλο και ςχζςεισ χορδϊν και τόξων
αντίςτοιχα.
§3.14 – §3.16
Σα ςυμπεράςματα τθσ §3.14 είναι γνωςτά ςτουσ μακθτζσ από το Γυμνάςιο. Οι αιτιολογιςεισ, όμωσ,
προζρχονται από τα κεωριματα τθσ §3.13. Σο περιεχόμενο τθσ §3.16 δεν είναι γνωςτό ςτουσ μακθτζσ και
χρειάηεται και για τισ γεωμετρικζσ καταςκευζσ που ακολουκοφν (προτείνονται οι Δ.14 και Δ.15 του ΑΠ).
§3.17 και §3.18
Η διαπραγμάτευςθ των γεωμετρικϊν καταςκευϊν ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των ςχθμάτων από τουσ
μακθτζσ με βάςθ τισ ιδιότθτζσ τουσ κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ αναλυτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ θ
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οποία μπορεί να αξιοποιθκεί και ςε εξωμακθματικζσ γνωςτικζσ περιοχζσ. Προτείνεται να γίνουν κατά
προτεραιότθτα τα προβλιματα 2 και 4 τθσ §3.17 και τα προβλιματα 2 και 3 τθσ §3.18.
Κεφάλαιο 4ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 12 διδακτικζσ ϊρεσ)
§4.1 - §4.4
Σο ςθμαντικότερο κζμα ςτισ παραγράφουσ αυτζσ αποτελεί το «αίτθμα παραλλθλίασ» το οποίο κακορίηει
τθ φφςθ τθσ Γεωμετρίασ ςτθν οποία αναφερόμαςτε. Η ςθμαςία του «αιτιματοσ παραλλθλίασ», για τθ
Γεωμετρία τθν ίδια και για τθν ιςτορικι τθσ εξζλιξθ, μπορεί να διαφανεί από ςτοιχεία που παρζχονται ςτο
ιςτορικό ςθμείωμα τθσ ςελ. 90 κακϊσ επίςθσ και ςτθ δραςτθριότθτα Δ.16 του ΑΠ. Οι μακθτζσ είναι
ςθμαντικό να αναγνωρίςουν τθν αδυναμία χριςθσ του οριςμοφ και τθ ςθμαςία των προτάςεων τθσ §4.2
(που προθγοφνται του «αιτιματοσ παραλλθλίασ») ωσ εργαλεία για τθν απόδειξθ τθσ παραλλθλίασ δφο
ευκειϊν. Προτείνεται να διερευνιςουν οι μακθτζσ τθ ςχζςθ του κεωριματοσ τθσ §4.2 και τθσ Πρόταςθσ I
τθσ ςελ. 77, με ςτόχο να αναγνωρίςουν ότι το ζνα είναι το αντίςτροφο του άλλου.
§4.5
Προτείνεται, πριν τθ διαπραγμάτευςθ των κεωρθμάτων τθσ παραγράφου, να ςυηθτθκεί θ δραςτθριότθτα
Δ.17 του ΑΠ. Επίςθσ, να επιςθμανκεί θ ςτρατθγικι που χρθςιμοποιείται ςτισ αποδείξεισ των
κεωρθμάτων ςχετικά με το πϊσ δείχνουμε ότι τρεισ ευκείεσ διζρχονται από το ίδιο ςθμείο, γιατί δεν είναι
οικεία ςτουσ μακθτζσ.
§4.6 - §4.7
Προτείνεται το κεϊρθμα τθσ §4.6 να ςυνδεκεί με τα πορίςματα τθσ ςελ. 53, ϊςτε οι μακθτζσ να
αναγνωρίςουν ότι το ςυμπζραςμα του κεωριματοσ είναι ιςχυρότερο από τα πορίςματα και ότι αυτό
οφείλεται ςτθ χριςθ του «αιτιματοσ παραλλθλίασ» ςτθν απόδειξι του. Σο ίδιο ιςχφει και για το πόριςμα
(i) τθσ ςελ. 83 ςε ςχζςθ με το Θεϊρθμα τθσ ςελ. 53.
§4.8
Προτείνεται οι μακθτζσ, χρθςιμοποιϊντασ το άκροιςμα των γωνιϊν τριγϊνου, να βρουν το άκροιςμα των
γωνιϊν τετραπλεφρου, πενταγϊνου κ.α., να εικάςουν το άκροιςμα των γωνιϊν ν-γϊνου και να
αποδείξουν τθν αντίςτοιχθ ςχζςθ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο ςτόχο ΠΕ4 του ΑΠ).
Δίνεται ζτςι θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ Γεωμετρίασ και Άλγεβρασ. Να επιςθμανκεί επίςθσ θ ςτακερότθτα
του ακροίςματοσ των εξωτερικϊν γωνιϊν ν-γϊνου.

Άλγεβρα
Β΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ
Ι. Διδακτζα φλθ
Από το βιβλίο «Άλγεβρα και τοιχεία Πικανοτιτων Αϋ Γενικοφ Λυκείου»
Κεφ.5ο: Πρόοδοι
5.1
Ακολουκίεσ
5.2
Αρικμθτικι πρόοδοσ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ για το Sν)
5.3
Γεωμετρικι πρόοδοσ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ για το Sν)
ο
Κεφ.6 : Βαςικζσ Ζννοιεσ των υναρτιςεων
6.1
Η Ζννοια τθσ υνάρτθςθσ
6.2
Γραφικι Παράςταςθ υνάρτθςθσ (εκτόσ τθσ υποπαραγράφου «Απόςταςθ ςθμείων»)
6.3
Η υνάρτθςθ f(x)= αx+β (εκτόσ τθσ κλίςθσ ευκείασ ωσ λόγος μεταβολής)
ο
Κεφ.7 : Μελζτθ Βαςικών υναρτιςεων
7.1
Μελζτθ τθσ υνάρτθςθσ : f(x)= αx2
7.3
Μελζτθ τθσ υνάρτθςθσ : f(x)= αx2+βx+γ
ΙΙ) Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
Κεφάλαιο 5ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 15 διδακτικζσ ϊρεσ)
το κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ ακολουκίασ πραγματικϊν αρικμϊν και
μελετοφν περιπτϊςεισ ακολουκιϊν που εμφανίηουν κάποιεσ ειδικζσ μορφζσ κανονικότθτασ, τθν
αρικμθτικι και τθ γεωμετρικι πρόοδο. Ειδικότερα:
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§5.1
Να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ακολουκίασ ωσ αντιςτοιχίασ των φυςικϊν ςτουσ
πραγματικοφσ αρικμοφσ και ςτθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με το ςυμβολιςμό (π.χ. ότι ο φυςικόσ αρικμόσ
1, μζςω μιασ ακολουκίασ α, αντιςτοιχεί ςτον πραγματικό αρικμό α1 που αποτελεί τον πρϊτο όρο τθσ
ακολουκίασ αυτισ), δεδομζνου ότι αυτόσ δυςκολεφει τουσ μακθτζσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.16
του ΑΠ ).
§5.2
Αρχικά οι μακθτζσ χρειάηεται να μποροφν να αναγνωρίςουν με βάςθ τον οριςμό αν μια ςυγκεκριμζνθ
ακολουκία είναι αρικμθτικι πρόοδοσ (π.χ. θ δραςτθριότθτα Δ.17 του ΑΠ). τθ ςυνζχεια, να
προςδιορίηουν το ν-οςτό όρο και το άκροιςμα των ν πρϊτων όρων ςυγκεκριμζνων αρικμθτικϊν προόδων,
με τρόπο τζτοιο που να τουσ βοθκά να αντιλθφκοφν κανονικότθτεσ, οι οποίεσ μποροφν να τουσ
οδθγιςουν ςτα γενικά ςυμπεράςματα (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.18 του ΑΠ). Η μοντελοποίθςθ και
επίλυςθ προβλθμάτων (όπωσ θ άςκθςθ 12 τθσ Αϋ Ομάδασ) ςυμβάλλει ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ τθσ
ζννοιασ τθσ αρικμθτικισ προόδου.
Σο να δοκοφν απλϊσ οι τφποι του ν-οςτοφ όρου και του ακροίςματοσ των ν πρϊτων όρων αρικμθτικισ
προόδου και ςτθ ςυνζχεια οι μακθτζσ να επιδοκοφν ςτθν αλγορικμικι χριςθ τουσ για τθν επίλυςθ
αςκιςεων δεν είναι ςυμβατό με το πνεφμα του ΑΠ.
§5.3
Η διαπραγμάτευςθ τθσ ζννοιασ τθσ γεωμετρικισ προόδου προτείνεται να γίνει κατ’ αντιςτοιχία με τθν
ζννοια τθσ αρικμθτικισ προόδου. Προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.19, Δ.20 και Δ.21 του ΑΠ, που ςτόχο
ζχουν να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ κανονικότθτεσ που κα τουσ οδθγιςουν ςτθν εφρεςθ του ν-ςτοφ όρου
και του ακροίςματοσ των ν πρϊτων όρων γεωμετρικισ προόδου. Αν ο εκπαιδευτικόσ κρίνει ότι το
επιτρζπουν ο χρόνοσ, που ζχει ςτθ διάκεςι του και το επίπεδο τθσ τάξθσ, κα μποροφςαν να τεκοφν υπό
διαπραγμάτευςθ, τα παραδείγματα τθσ §5.4, ωσ εφαρμογι τθσ γεωμετρικισ προόδου, με ςτόχο να
ςυνδεκεί θ ζννοια με πραγματικζσ καταςτάςεισ.
ο

Κεφάλαιο 6
(Προτείνεται να διατεκοφν 17 διδακτικζσ ϊρεσ)
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν ζρκει ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ, κυρίωσ με εμπειρικό
τρόπο, και ζχουν διερευνιςει ςτοιχειωδϊσ ςυγκεκριμζνεσ ςυναρτιςεισ. τθν Α’ Λυκείου μελετοφν τθν
ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ με πιο ςυςτθματικό και τυπικό τρόπο. ε πολλοφσ μακθτζσ δθμιουργοφνται
παρανοιςεισ και ελλιπείσ εικόνεσ ςχετικά με τθν ζννοια αυτι, με αποτζλεςμα να παρουςιάηουν
προβλιματα ςτθν αναγνϊριςθ μιασ ςυνάρτθςθσ, κακϊσ και να μθ μποροφν να χειριςτοφν με ευελιξία
διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ ίδιασ ςυνάρτθςθσ (π.χ. πίνακασ τιμϊν, αλγεβρικόσ τφποσ, γραφικι
παράςταςθ). Για το λόγο αυτό κα πρζπει οι μακθτζσ, μζςω κατάλλθλων δραςτθριοτιτων, να
χρθςιμοποιοφν, να ςυνδζουν και να ερμθνεφουν τισ αναπαραςτάςεισ μιασ ςυνάρτθςθσ κακϊσ και να
εντοπίηουν πλεονεκτιματα και (ενδεχομζνωσ) μειονεκτιματα κακεμιάσ εξ αυτϊν.
Οι ζννοιεσ «κατακόρυφθ - οριηόντια μετατόπιςθ καμπφλθσ», «μονοτονία – ακρότατα - ςυμμετρίεσ
ςυνάρτθςθσ», δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ διδακτζα φλθ, όπωσ αναπτφςςονται ςτισ παραγράφουσ 6.4
και 6.5. Οι ζννοιεσ αυτζσ κα μελετθκοφν ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ ςυναρτιςεων τθσ μορφισ: f(x)=αx+β
(§6.3), f(x)=αx2 (§7.1) και f(x)=αx2+βx+γ (§7.3). Ειδικότερα:
§6.1 - §6.2
Προτείνεται να δοκοφν αρχικά ςυγκεκριμζνα παραδείγματα μοντελοποίθςθσ καταςτάςεων, ϊςτε να
αναδειχκεί θ ςθμαςία τθσ ζννοιασ τθσ ςυνάρτθςθσ για τισ εφαρμογζσ, και ςτθ ςυνζχεια να ακολουκιςει ο
τυπικόσ οριςμόσ. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αναγνϊριςθ και τεκμθρίωςθ, με βάςθ τον οριςμό, αν
αντιςτοιχίεσ που δίνονται με διάφορεσ αναπαραςτάςεισ είναι ςυναρτιςεισ ι όχι (οι δραςτθριότθτεσ Δ.22,
Δ.23 και Δ.24 του ΑΠ λειτουργοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ), ςτθ ςφνδεςθ διαφορετικϊν
αναπαραςτάςεων μιασ ςυνάρτθςθσ (τφποσ, πίνακασ τιμϊν και γραφικι παράςταςθ) και ςτθν ερμθνεία
μιασ δεδομζνθσ γραφικισ παράςταςθσ για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα
Δ.26 του ΑΠ).
§6.3
Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ευκείασ ψ=αx+β ςτο Γυμνάςιο. Εδϊ
προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ του ρόλου των παραμζτρων α και β ςτθ γραφικι
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παράςταςθ τθσ f(x)=αx+β, ϊςτε να προκφψουν οι ςχετικζσ κζςεισ ευκειϊν ςτο επίπεδο (πότε είναι
παράλλθλεσ μεταξφ τουσ, πότε ταυτίηονται, πότε τζμνουν τον άξονα y’y ςτο ίδιο ςθμείο).
Επίςθσ, προτείνεται, αφοφ οι μακθτζσ παρατθριςουν (με χριςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ και του
πίνακα τιμϊν ςυγκεκριμζνων γραμμικϊν ςυναρτιςεων) πϊσ μεταβάλλονται οι τιμζσ τθσ ςυνάρτθςθσ όταν
μεταβάλλεται θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, να καταλιξουν ςε γενικότερα ςυμπεράςματα που αφοροφν ςτθ
μονοτονία τθσ ςυνάρτθςθσ και να τα εκφράςουν ςυμβολικά, κακϊσ και να διερευνιςουν το ρόλο τθσ
παραμζτρου α ςε ςχζςθ με αυτά (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.27 του ΑΠ).
Κεφάλαιο 7ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 14 διδακτικζσ ϊρεσ)
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν μελετιςει παραβολζσ τθσ μορφισ ψ=αx2. το κεφάλαιο αυτό μελετοφν
επιπλζον ιδιότθτεσ αυτισ τθσ ςυνάρτθςθσ. Επίςθσ, με αφετθρία τθν ψ=αx2, καταςκευάηουν τθ γραφικι
παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)=αx2 + βx + γ τθν οποία ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφν για να μελετιςουν
ιδιότθτεσ τθσ f. Ειδικότερα:
§7.1
Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί, ςτο Γυμνάςιο, τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ ψ=αx2. Εδϊ
προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ ωσ προσ τθ μονοτονία, τα ακρότατα και τισ ςυμμετρίεσ των
2
2
ςυναρτιςεων g(x)=x και h(x)=-x με τθ βοικεια τθσ γραφικισ παράςταςισ τουσ, ςτθ γενίκευςθ των
παραπάνω ςυμπεραςμάτων για τθ ςυνάρτθςθ f(x)=αx2 (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ. 29 του ΑΠ) και
ςτθ ςυμβολικι τουσ ζκφραςθ.
§7.3
Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ χάραξθ και διερεφνθςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ ςυγκεκριμζνων πολυωνυμικϊν
ςυναρτιςεων τθσ μορφισ f(x)=αx2+βx+γ μζςω κατάλλθλων μετατοπίςεων τθσ g(x)=αx2 και ςτθ μελζτθ τθσ
μονοτονίασ, των ακρότατων και τθσ ςυμμετρίασ τθσ ςυνάρτθςθσ με τθ βοικεια τθσ γραφικισ τθσ
παράςταςθσ. Επίςθσ, να γίνει γεωμετρικι ερμθνεία των ςυμπεραςμάτων των §3.3 και §4.2 (ρίηεσ και
πρόςθμο τριωνφμου) με τθ βοικεια τθσ γραφικισ παράςταςθσ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)=αx2+βx+γ
(προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.32 του ΑΠ).
Ειδικότερα, όςον αφορά ςτθ χάραξθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ και ςτθ μελζτθ τθσ ςυνάρτθςθσ
f(x)=αx2+βx+γ, θ ιδζα που βρίςκεται και πίςω από τθ δραςτθριότθτα Δ.30 του ΑΠ είναι θ εξισ: Οι
μακθτζσ, με τθ βοικεια λογιςμικοφ δυναμικισ γεωμετρίασ, χαράςςουν τθ γραφικι παράςταςθ τθσ
g(x)=αx2 για διάφορεσ τιμζσ του α. Σθ μετατοπίηουν κ μονάδεσ οριηόντια για διάφορεσ τιμζσ του κ (π.χ.
κατά 3 μονάδεσ αριςτερά, κατά 4 μονάδεσ δεξιά) και παρατθροφν τθ μορφι που παίρνει ο τφποσ τθσ
ςυνάρτθςθσ. τθ ςυνζχεια τθ μετατοπίηουν λ μονάδεσ κατακόρυφα για διάφορεσ τιμζσ του λ (π.χ. κατά 2
μονάδεσ κάτω, κατά 5 μονάδεσ πάνω) και κάνουν ανάλογεσ παρατθριςεισ. υνδυάηοντασ τισ δφο
μετατοπίςεισ μποροφν να παρατθριςουν ότι θ ςυνάρτθςθ που κα προκφψει κα είναι τθσ μορφισ
f(x)=α(x+κ)2+λ.
Σζλοσ, δίνονται ςτουσ μακθτζσ ςυγκεκριμζνεσ ςυναρτιςεισ τθσ μορφισ f(x)=αx2+βx+γ και εκείνοι
2
προςπακοφν, με κατάλλθλεσ μετατοπίςεισ τθσ g(x)=αx , να οδθγθκοφν ςτθ γραφικι παράςταςθ τθσ f. τθ
ςυνζχεια μελετοφν, με τθ βοικεια τθσ γραφικισ τθσ παράςταςθσ, ιδιότθτεσ τθσ f και επεκτείνουν τα
ςυμπεράςματα που αφοροφν ςτθ μονοτονία, ςτα ακρότατα και ςτισ ςυμμετρίεσ τθσ g(x) = αx2 ςτθν
f(x)=αx2+βx+γ.

Γεωμετρία
Β΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ
Ι) Διδακτζα φλθ
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Αϋ και Βϋ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π.,
Κατςοφλθ Γ., Μαρκάτθ ., ίδερθ Π.
Κεφ.5ο: Παραλλθλόγραμμα - Σραπζηια
5.1 Ειςαγωγι
5.2 Παραλλθλόγραμμα
5.3 Ορκογϊνιο
5.4 Ρόμβοσ
5.5 Σετράγωνο
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5.6 Εφαρμογζσ ςτα τρίγωνα
5.7 Βαρφκεντρο τριγϊνου (εκτόσ τθσ απόδειξθσ τουσ κεωριματοσ)
5.8 Σο ορκόκεντρο τριγϊνου
5.9 Μια ιδιότθτα του ορκογϊνιου τριγϊνου
5.10 Σραπζηιο
5.11 Ιςοςκελζσ τραπζηιο
5.12 Αξιοςθμείωτεσ ευκείεσ και κφκλοι τριγϊνου
Κεφ.6ο: Εγγεγραμμζνα ςχιματα
6.1 Ειςαγωγικά – Οριςμοί
6.2 χζςθ εγγεγραμμζνθσ και αντίςτοιχθσ επίκεντρθσ
6.3 Γωνία χορδισ και εφαπτομζνθσ
6.4 Βαςικοί γεωμετρικοί τόποι ςτον κφκλο
6.5 Σο εγγεγραμμζνο τετράπλευρο
6.6 Σο εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ)
ΙΙ) Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
Κεφάλαιο 5ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 19 διδακτικζσ ϊρεσ)
§5.1 – §5.2
Να επιςθμανκεί ότι κάκε ζνα από τα κριτιρια για τα παραλλθλόγραμμα περιζχει τισ ελάχιςτεσ ιδιότθτεσ
που απαιτοφνται για είναι ιςοδφναμο με τον οριςμό του παραλλθλογράμμου (προτείνεται θ
δραςτθριότθτα Δ.18 του ΑΠ). Προτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν αν ζνα
τετράπλευρο με τισ δυο απζναντι πλευρζσ παράλλθλεσ και τισ άλλεσ δυο ίςεσ είναι παραλλθλόγραμμο.
Για τθν εφαρμογι των ιδιοτιτων των παραλλθλογράμμων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων μπορεί να
αξιοποιθκεί θ δραςτθριότθτα Δ.19 του ΑΠ.
§5.3 – §5.5
Να επιςθμανκεί ότι κάκε ζνα από τα κριτιρια για να είναι ζνα τετράπλευρο ορκογϊνιο ι ρόμβοσ ι
τετράγωνο περιζχει τισ ελάχιςτεσ ιδιότθτεσ που απαιτοφνται για να είναι ιςοδφναμο με τον οριςμό του
ορκογωνίου ι του ρόμβου ι του τετραγϊνου αντίςτοιχα. Επιδιϊκεται οι μακθτζσ να αναγνωρίηουν τα
είδθ των παραλλθλογράμμων (ορκογϊνιο, ρόμβοσ, τετράγωνο) με βάςθ τα αντίςτοιχα κριτιρια και όχι με
βάςθ κάποια πρότυπα ςχιματα που ςυνδζονται με τθν οπτικι γωνία που τα κοιτάμε. Να δοκεί ζμφαςθ
ςτθν άρςθ τθσ παρανόθςθσ που δθμιουργείται ςε μακθτζσ, ότι ζνα τετράγωνο δεν είναι ορκογϊνιο ι ζνα
τετράγωνο δεν είναι ρόμβοσ. Προτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν: αν ζνα
τετράπλευρο με ίςεσ διαγϊνιεσ είναι ορκογϊνιο και αν ζνα τετράπλευρο με κάκετεσ διαγϊνιεσ είναι
ρόμβοσ, κακϊσ και να αξιοποιιςουν τισ ιδιότθτεσ των παραλλθλογράμμων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
(δραςτθριότθτεσ Δ.20, Δ.21 και Δ.22 του ΑΠ).
§5.6 – §5.9
Προτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να εικάςουν ςε ποια γραμμι ανικουν τα ςθμεία που ιςαπζχουν
από δυο παράλλθλεσ ευκείεσ και ςτθ ςυνζχεια να αποδείξουν ότι θ μεςοπαράλλθλι τουσ είναι ο
ηθτοφμενοσ γεωμετρικόσ τόποσ. Προτείνεται, επίςθσ, θ διαπραγμάτευςθ τθσ Εφαρμογισ 1 τθσ ςελ. 106.
Προτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν τα είδθ των τριγϊνων που το ορκόκεντρο
είναι μζςα ι ζξω από το τρίγωνο. Θα μποροφςαν να αναηθτθκοφν εναλλακτικζσ αποδείξεισ για τα
κεωριματα που αφοροφν ςτισ ιδιότθτεσ του ορκογωνίου τριγϊνου.
§5.10 – §5.12
Εκτόσ από το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο των παραγράφων αυτϊν, προτείνεται να εμπλακοφν οι μακθτζσ
ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςυνδυάηουν γεωμετρικά κζματα από όλο το κεφάλαιο. Προτείνεται
επίςθσ να ςυηθτθκεί με τουσ μακθτζσ θ ταξινόμθςθ των τετραπλεφρων του ςχολικοφ βιβλίου (ςελ. 120)
και, κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ, θ ςυςχζτιςθ με άλλεσ ταξινομιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο
ιςτορικό ςθμείωμα των ςελ. 118, 119.
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Κεφάλαιο 6ο
(Προτείνεται να διατεκοφν 7 διδακτικζσ ϊρεσ)
§6.1 – §6.4
τθν απόδειξθ του Θεωριματοσ τθσ ςελ. 123, προτείνεται να διερευνθκεί πρϊτα θ περίπτωςθ που θ μία
πλευρά τθσ εγγεγραμμζνθσ γωνίασ είναι διάμετροσ, από τθν οποία φαίνεται θ βαςικι ιδζα για τθν
απόδειξθ και των άλλων δφο περιπτϊςεων. Από τθν §6.4 προτείνεται μόνο να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ
να εικάςουν το ςφνολο των ςθμείων του επιπζδου που «βλζπουν» ζνα δεδομζνο ευκφγραμμο τμιμα υπό
ορκι γωνία (μπορεί να βοθκθκοφν από κατάλλθλο λογιςμικό), και ςτθ ςυνζχεια να αποδείξουν ότι ο
ηθτοφμενοσ γεωμετρικόσ τόποσ είναι κφκλοσ με διάμετρο το δοκζν ευκφγραμμο τμιμα (να ςυνδεκεί θ
απόδειξθ με το πόριςμα (ii) τθσ ςελ. 124).
§6.5 – §6.6
Προτείνεται, ωσ ειςαγωγι ςτο πρόβλθμα εγγραψιμότθτασ ενόσ τετραπλεφρου ςε κφκλο, οι μακθτζσ να
διερευνιςουν ποια από τα γνωςτά τετράπλευρα (παραλλθλόγραμμο, ορκογϊνιο, ρόμβοσ, τετράγωνο,
τραπζηιο) είναι εγγράψιμα, βαςιηόμενοι ςτισ ιδιότθτεσ των εγγεγραμμζνων τετραπλεφρων (π.χ., ο ρόμβοσ
δεν είναι εγγράψιμοσ ςε κφκλο, γιατί αν ιταν εγγράψιμοσ κα ζπρεπε να ζχει τισ απζναντι γωνίεσ του
παραπλθρωματικζσ). Η διερεφνθςθ κα μποροφςε να επεκτακεί και ςε τυχαία τετράπλευρα (και με τθ
βοικεια λογιςμικοφ), ϊςτε οι μακθτζσ να εικάςουν τα κριτιρια εγγραψιμότθτασ.

Φυςικι
Α΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Φυςικι» Γενικισ Παιδείασ τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου( των Βλάχου Ι., Γραμματικάκθ Ι.
κ.ά. και Αλεξάκθ Ν., Αμπατηι τ. κ.ά. όπωσ προςαρμόςτθκε ςτθν ζκδοςθ 2011) και ςφμφωνα με το
Πρόγραμμα πουδϊν Φυςικισ Α’ Σάξθσ Γενικοφ Λυκείου (ΦΕΚ 1213) και το νζο ωρολόγιο πρόγραμμα Α’
Σάξθσ Γενικοφ Λυκείου (ΤΑ 115478/21-08-2013).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΓΝΩΕΙ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2)
Οι ϊρεσ διδαςκαλίασ προτείνεται να διατεκοφν ςτο Διεκνζσ φςτθμα Μονάδων S.I. και τα κεμελιϊδθ
μεγζκθ του, ςε δραςτθριότθτεσ μζτρθςθσ μικουσ, χρόνου και μάηασ, κακϊσ και ςε γνϊςεισ που κρίνει ο
εκπαιδευτικόσ προαπαιτοφμενεσ για τισ ενότθτεσ που κα ακολουκιςουν.
Εργαςτθριακι άςκθςθ : Μζτρθςθ μικουσ, χρόνου, μάηασ
1.1

ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΗ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 10)
1.1.1 ζωσ 1.1.9
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μελζτθ ευκφγραμμθσ ομαλά επιταχυνόμενθσ κίνθςθσ
Ερωτιςεισ, Αςκιςεισ - Προβλιματα

1.2

ΔΤΝΑΜΙΚΗ Ε ΜΙΑ ΔΙΑΣΑΗ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 12)
1.2.1 ζωσ 1.2.8
Ερωτιςεισ, Αςκιςεισ - Προβλιματα

1.3

ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 8)
1.3.1 ζωσ 1.3.4,
1.3.7
Ερωτιςεισ, Αςκιςεισ - Προβλιματα
θμείωςθ: Οι δραςτθριότθτεσ, ερωτιςεισ, και αςκιςεισ-προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε
υποενότθτεσ που δεν κα διδαχκοφν, δεν αποτελοφν αντικείμενο διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ.
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2.1

ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 10)
2.1.1 ζωσ 2.1.3 εκτόσ από τθ ςελίδα 170 «Η δυναμικι ενζργεια U …» ζωσ τθ ςελίδα 172 «…διαφορζσ
των δυναμικϊν ενεργειϊν»,
2.1.4 εκτόσ από τθ ςελίδα 174 «Ποςοτικά θ διατιρθςθ …» ζωσ τθ ςχζςθ (3),
2.1.6
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μελζτθ και ζλεγχοσ τθσ διατιρθςθσ τθσ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν ελεφκερθ
πτϊςθ
Ερωτιςεισ, Αςκιςεισ - Προβλιματα
θμείωςθ: Οι δραςτθριότθτεσ, ερωτιςεισ, και αςκιςεισ-προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε
υποενότθτεσ που δε κα διδαχκοφν, δεν αποτελοφν αντικείμενο διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ.

2.2

ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 12)
Ασ κυμθκοφμε ότι ...
2.2.1 ζωσ 2.2.8
Ερωτιςεισ, Αςκιςεισ − Προβλιματα

Α΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Φυςικι» Γενικισ Παιδείασ τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου( των Βλάχου Ι., Γραμματικάκθ Ι.
κ.ά. και Αλεξάκθ Ν., Αμπατηι τ. κ.ά., όπωσ προςαρμόςτθκε ςτθν ζκδοςθ 2011) και το νζο ωρολόγιο
πρόγραμμα Α’ Σάξθσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου (ΤΑ 115480/21-08-2013) προτείνεται να διδαχκοφν οι
παρακάτω ενότθτεσ:
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΓΝΩΕΙ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 4)
Οι ϊρεσ διδαςκαλίασ προτείνεται να διατεκοφν ςτο Διεκνζσ φςτθμα Μονάδων S.I. και τα κεμελιϊδθ
μεγζκθ του, ςε δραςτθριότθτεσ μζτρθςθσ μικουσ, χρόνου και μάηασ, κακϊσ και ςε γνϊςεισ που κρίνει ο
εκπαιδευτικόσ προαπαιτοφμενεσ για τισ ενότθτεσ που κα ακολουκιςουν.
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μζτρθςθ μικουσ, χρόνου, μάηασ
1.1
ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΗ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 18)
1.1.1 ζωσ 1.1.9
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μελζτθ ευκφγραμμθσ ομαλά επιταχυνόμενθσ κίνθςθσ
Ερωτιςεισ, Αςκιςεισ - Προβλιματα
1.2
ΔΤΝΑΜΙΚΗ Ε ΜΙΑ ΔΙΑΣΑΗ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 18)
1.2.1 ζωσ 1.2.8
Ερωτιςεισ, Αςκιςεισ - Προβλιματα
1.3
ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 14)
1.3.1 ζωσ 1.3.4,
1.3.7
Ερωτιςεισ, Αςκιςεισ - Προβλιματα
θμείωςθ: Οι δραςτθριότθτεσ, ερωτιςεισ, και αςκιςεισ-προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε υποενότθτεσ
που δε κα διδαχκοφν, δεν αποτελοφν αντικείμενο διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ.
Β΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Φυςικι» Γενικισ Παιδείασ τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου(των Βλάχου Ι., Γραμματικάκθ Ι.
κ.ά. και Αλεξάκθ Ν., Αμπατηι τ. κ.ά. όπωσ προςαρμόςτθκε ςτθν ζκδοςθ 2011) και το νζο ωρολόγιο
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πρόγραμμα Β’ Σάξθσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου (ΤΑ 115480/21-08-2013), προτείνεται να διδαχκοφν οι
παρακάτω ενότθτεσ:
2.1
ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 13)
2.1.1 ζωσ 2.1.3 εκτόσ από τθ ςελίδα 170 «Η δυναμικι ενζργεια U …» ζωσ τθ ςελίδα 172 «…διαφορζσ των
δυναμικϊν ενεργειϊν»,
2.1.4 εκτόσ από τθ ςελίδα 174 «Ποςοτικά θ διατιρθςθ …» ζωσ τθ ςχζςθ (3),
2.1.6
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μελζτθ και ζλεγχοσ τθσ διατιρθςθσ τθσ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν ελεφκερθ
πτϊςθ
Ερωτιςεισ, Αςκιςεισ - Προβλιματα
θμείωςθ: Οι δραςτθριότθτεσ, ερωτιςεισ, και αςκιςεισ-προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε υποενότθτεσ
που δεν κα διδαχκοφν, δεν αποτελοφν αντικείμενο διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ.
2.2
ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 14)
Ασ κυμθκοφμε ότι ...
2.2.1 ζωσ 2.2.8
Ερωτιςεισ, Αςκιςεισ − Προβλιματα

Χθμεία
Α΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ
Θα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Α' Λυκείου, ζκδοςθ 2013.
το βιβλίο για τον κακθγθτι αναγράφονται αναλυτικά οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ.
φνολο προβλεπομζνων διδακτικϊν ωρϊν: πενιντα τζςςερισ (54).
Από το ανωτζρω εκπαιδευτικό υλικό να διδαχκοφν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ (5 ΩΡΕ)
1.3. «Δομικά ςωματίδια τθσ φλθσ – Δομι του ατόμου – Ατομικόσ αρικμόσ – Μαηικόσ αρικμόσ – Ιςότοπα»
ΝΑΙ
1.5. «Σαξινόμθςθ τθσ φλθσ – Διαλφματα – Περιεκτικότθτεσ διαλυμάτων – Διαλυτότθτα» ΝΑΙ
Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ταχφτθτα διάλυςθσ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ – ΔΕΜΟΙ (15 ΩΡΕ)
2.1 «Ηλεκτρονικι δομι των ατόμων» ΝΑΙ
2.2 «Κατάταξθ των ςτοιχείων (Περιοδικόσ Πίνακασ). Χρθςιμότθτα του Περιοδικοφ Πίνακα» ΝΑΙ
2.3 «Γενικά για το χθμικό δεςμό. – Παράγοντεσ που κακορίηουν τθ χθμικι ςυμπεριφορά του ατόμου. Είδθ
χθμικϊν δεςμϊν» ΝΑΙ.
2.4 «Η γλϊςςα τθσ Χθμείασ-Αρικμόσ οξείδωςθσ-Γραφι τφπων και ειςαγωγι ςτθν ονοματολογία των
ενϊςεων» ΝΑΙ
Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «Πυροχθμικι ανίχνευςθ μετάλλων»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ (8 ΩΡΕ)
3.1 «Χθμικζσ αντιδράςεισ» ΝΑΙ.
Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «Χθμικζσ αντιδράςεισ και ποιοτικι ανάλυςθ ιόντων».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΟΙΧΕΙΟΜΕΣΡΙΑ (17 ΩΡΕ)
4.1 «Βαςικζσ ζννοιεσ για τουσ χθμικοφσ υπολογιςμοφσ: ςχετικι ατομικι μάηα, ςχετικι μοριακι μάηα, mol ,
αρικμόσ Avogadro, γραμμομοριακόσ όγκοσ» ΝΑΙ
4.2 «Καταςτατικι εξίςωςθ των αερίων» ΝΑΙ
4.3 «υγκζντρωςθ διαλφματοσ – αραίωςθ, ανάμειξθ διαλυμάτων» ΝΑΙ
4.4 «τοιχειομετρικοί υπολογιςμοί» ΝΑΙ. Εκτόσ από τισ υποενότθτεσ:
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• « 1.Αςκιςεισ ςτισ οποίεσ θ ουςία που δίνεται ι ηθτείται δεν είναι κακαρι» (ςελ. 125-126) ΟΧΙ
• « 2.Αςκιςεισ ςτισ οποίεσ δίνονται οι ποςότθτεσ δφο αντιδρϊντων ουςιϊν» (ςελ. 126-127) ΟΧΙ
• « 3.Αςκιςεισ με διαδοχικζσ αντιδράςεισ» (ςελ. 127-129) ΟΧΙ
Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «Παραςκευι διαλφματοσ οριςμζνθσ ςυγκζντρωςθσ – αραίωςθ
διαλυμάτων».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (9 ΩΡΕ)
6.1 «Ειςαγωγι ςτθν οργανικι χθμεία» ΝΑΙ
6.2 «Σαξινόμθςθ οργανικϊν ενϊςεων – ομόλογεσ ςειρζσ» ΝΑΙ
6.3 «Ονοματολογία άκυκλων οργανικϊν ενϊςεων» ΝΑΙ
Προτείνεται να μθν απομνθμονευκεί το περιεχόμενο του Πίνακα 6.3 (ςελ. 179) «Χαρακτθριςτικά παραδείγματα ομολόγων ςειρϊν».
Επίςθσ, προτείνεται να επιςθμανκοφν οι βαςικοί κανόνεσ ονοματολογίασ των οργανικϊν ενϊςεων, αλλά να
μθ δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ονοματολογία πολφπλοκων ενϊςεων .
6.4 «Ιςομζρεια» ΝΑΙ

Α΄ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ
Θα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Α' Λυκείου, ζκδοςθ 2013.
το βιβλίο για τον κακθγθτι αναγράφονται αναλυτικά οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ.
φνολο προβλεπομζνων διδακτικϊν ωρϊν: πενιντα τζςςερισ (54).
Από το ανωτζρω εκπαιδευτικό υλικό να διδαχκοφν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ (10 ΩΡΕ)
1.3. «Δομικά ςωματίδια τθσ φλθσ – Δομι του ατόμου – Ατομικόσ αρικμόσ – Μαηικόσ αρικμόσ – Ιςότοπα»
ΝΑΙ
1.5. «Σαξινόμθςθ τθσ φλθσ – Διαλφματα – Περιεκτικότθτεσ διαλυμάτων – Διαλυτότθτα» ΝΑΙ
Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ταχφτθτα διάλυςθσ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ – ΔΕΜΟΙ (25 ΩΡΕ)
2.1 «Ηλεκτρονικι δομι των ατόμων» ΝΑΙ
2.2 «Κατάταξθ των ςτοιχείων (Περιοδικόσ Πίνακασ). Χρθςιμότθτα του Περιοδικοφ Πίνακα» ΝΑΙ
2.3 «Γενικά για το χθμικό δεςμό. – Παράγοντεσ που κακορίηουν τθ χθμικι ςυμπεριφορά του ατόμου. Είδθ
χθμικϊν δεςμϊν» ΝΑΙ.
2.4 «Η γλϊςςα τθσ Χθμείασ-Αρικμόσ οξείδωςθσ-Γραφι τφπων και ειςαγωγι ςτθν ονοματολογία των
ενϊςεων» ΝΑΙ
Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «Πυροχθμικι ανίχνευςθ μετάλλων»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ (19 ΩΡΕ)
3.1 «Χθμικζσ αντιδράςεισ» ΝΑΙ.
Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «Χθμικζσ αντιδράςεισ και ποιοτικι ανάλυςθ ιόντων».
Β΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ
Θα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Α' Λυκείου, ζκδοςθ 2013.
Από το ανωτζρω εκπαιδευτικό υλικό να διδαχκοφν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΟΙΧΕΙΟΜΕΣΡΙΑ (15 ΩΡΕ)
Πριν τθν ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ του κεφαλαίου αυτοφ να γίνει μια επανάλθψθ ςτισ χθμικζσ αντιδράςεισ
που διδάχκθκαν ςτθν Αϋ τάξθ.
4.1 «Βαςικζσ ζννοιεσ για τουσ χθμικοφσ υπολογιςμοφσ: ςχετικι ατομικι μάηα, ςχετικι μοριακι μάηα, mol,
αρικμόσ Avogadro, γραμμομοριακόσ όγκοσ» ΝΑΙ
4.2 «Καταςτατικι εξίςωςθ των αερίων» ΝΑΙ
4.3 «υγκζντρωςθ διαλφματοσ – αραίωςθ, ανάμειξθ διαλυμάτων» ΝΑΙ
4.4 «τοιχειομετρικοί υπολογιςμοί» ΝΑΙ. Εκτόσ από τισ υποενότθτεσ:
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• « 1.Αςκιςεισ ςτισ οποίεσ θ ουςία που δίνεται ι ηθτείται δεν είναι κακαρι» (ςελ. 125-126) ΟΧΙ
• « 2.Αςκιςεισ ςτισ οποίεσ δίνονται οι ποςότθτεσ δφο αντιδρϊντων ουςιϊν» (ςελ. 126-127) ΟΧΙ
• « 3.Αςκιςεισ με διαδοχικζσ αντιδράςεισ» (ςελ. 127-129) ΟΧΙ
Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «Παραςκευι διαλφματοσ οριςμζνθσ ςυγκζντρωςθσ – αραίωςθ
διαλυμάτων».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (12 ΩΡΕ)
6.1 «Ειςαγωγι ςτθν οργανικι χθμεία» ΝΑΙ
6.2 «Σαξινόμθςθ οργανικϊν ενϊςεων – ομόλογεσ ςειρζσ» ΝΑΙ
6.3 «Ονοματολογία άκυκλων οργανικϊν ενϊςεων» ΝΑΙ.
Προτείνεται να μθν απομνθμονευκεί το περιεχόμενο του Πίνακα 6.3 (ςελ. 179) «Χαρακτθριςτικά παραδείγματα ομολόγων ςειρϊν».
Επίςθσ, προτείνεται να επιςθμανκοφν οι βαςικοί κανόνεσ ονοματολογίασ των οργανικϊν ενϊςεων, αλλά να
μθ δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ονοματολογία πολφπλοκων ενϊςεων .
6.4 «Ιςομζρεια» ΝΑΙ

Βιολογία
Α΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ
Θα διδαχκεί το βιβλίο ΒΙΟΛΟΓΙΑ τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Καςτορίνθ Α., Κωςτάκθ Αποςτολοποφλου Μ., Μπαρϊνα – Μάμμαλθ Φ., Περάκθ Β., Πιαλόγλου Π., ζκδοςθ 2013.
1.

2.
3.

Γενικι οδθγία: ε ό,τι αφορά τθ διδαςκαλία, προτείνεται γενικά, να μθ δίνεται ζμφαςθ ςτισ
λεπτομζρειεσ τθσ δομισ ι/και τθσ λειτουργίασ των επιμζρουσ οργάνων και ςυςτθμάτων. Αντίκετα,
κρίνεται ςκόπιμο να δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ ςχζςθσ δομισ και λειτουργίασ, ςτο ρόλο των
λειτουργιϊν ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ λειτουργίασ του οργανιςμοφ ωσ ςυνόλου και ςτθν
επίδραςθ διαφόρων παραγόντων - ιδιαιτζρωσ αυτϊν που ζχουν ςχζςθ με τον τρόπο ηωισ του
ατόμου - ςτθ διατιρθςθ τθσ υγείασ.
Προτείνεται θ διδαςκαλία να ενιςχυκεί με τθ χριςθ εγκεκριμζνων λογιςμικϊν (Βιολογία Λυκείου)
κακϊσ και με τθ χριςθ ψθφιακοφ υλικοφ από αντίςτοιχουσ ιςτότοπουσ ( www.dschool.edu.gr )
Προτείνεται τα κεφάλαια να διδαχκοφν με τθν εξισ ςειρά: 1, 9, 10, 11, 3, 12 , 7 και 8.

Κεφάλαιο

Διδακτζα φλθ

Κεφάλαιο 1

ΑΠΟ ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ

Παρατθριςεισ – Διδακτικζσ Οδθγίεσ
Ώρεσ
Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ ιςτολογίασ.
ΣΟΝ Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτο
4
ςυςχετιςμό δομισ και λειτουργίασ των
αντίςτοιχων δομϊν.
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Κεφάλαιο 9

Να μθ δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ νευρικι
ϊςθ και τισ ςυνάψεισ. Προτείνεται να
ΝΕΤΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
ςυςχετιςτεί θ δομι με τισ λειτουργίεσ που
Δομι και λειτουργία των
επιτελεί το νευρικό κφτταρο και να γίνει μια
νευρικϊν κυττάρων
απλι αναφορά ςτθ λειτουργία αντλίασ
ιόντων Νa/K ωσ ζνασ βιολογικόσ μθχανιςμόσ.
Να γίνει ςαφισ θ διαφορά ανάμεςα ςτισ
ζννοιεσ νεφρο και νευρικό κφτταρο και να
Περιφερικό Νευρικό φςτθμα διαςαφθνιςτεί ο ρόλοσ που παίηουν τα
αντανακλαςτικά ςτισ διάφορεσ λειτουργίεσ
του ανκρϊπινου οργανιςμοφ.
Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε
τμιματοσ του ΚΝ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ
Κεντρικό Νευρικό φςτθμα
που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ
πνευματικζσ λειτουργίεσ.
Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτο ρόλο του
Αυτόνομο Νευρικό φςτθμα
ΑΝ και όχι ςτισ λεπτομζρειεσ τθσ ανατομίασ
του.

2

3

5

1
11

Κεφάλαιο 10

ΑΙΘΗΣΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑΑΙΘΗΕΙ
Τποδοχείσ - Αιςκιςεισ
ωματικζσ Αιςκιςεισ

Ειδικζσ Αιςκιςεισ

Κεφάλαιο 11

Προτείνεται να γίνει ςαφισ διάκριςθ των
1
διαφόρων τφπων υποδοχζων.
Προτείνεται να γίνει ςαφισ θ ςυςχζτιςθ των
1
υποδοχζων με τισ αντίςτοιχεσ αιςκιςεισ.
Να μθ δοκεί ζμφαςθ ςτισ λεπτομζρειεσ τθσ
ανατομίασ των αιςκθτθρίων οργάνων.
Προτείνεται να ςυνδυάηεται θ λειτουργία
των αιςκθτθρίων οργάνων με προβλιματα 2
που παρουςιάηουν (όπωσ αναφζρονται ςτα
παρακζματα του βιβλίου). Να μθ δοκεί
ζμφαςθ ςτθ βιοχθμεία τθσ όραςθσ.
4

Προτείνεται να μθ δοκεί ζμφαςθ ςτον τρόπο
ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙ ΑΔΕΝΕ
δράςθσ των ορμονϊν αλλά ςτο ρόλο που
Ειςαγωγι – ορμόνεσ - τρόποι
1
επιτελοφν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό μζςα
δράςθσ ορμονϊν
από παραδείγματα .
Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε
αδζνα ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό. Η
αναφορά ςτισ αςκζνειεσ που προκαλοφνται
Αδζνεσ
από τθ μθ ςωςτι λειτουργία τουσ (όπωσ
2
υπάρχει ςε αρκετά από τα παρακζματα τθσ
ενότθτασ) μπορεί να προςελκφςει το
ενδιαφζρον
των
μακθτϊν
και
να
αποςαφθνίςει το ρόλο τουσ.
3
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ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
Καρδιά

Αιμοφόρα αγγεία

Κεφάλαιο 3
Η κυκλοφορία του αίματοσ

Αίμα

Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ δομι και
λειτουργία τθσ καρδιάσ κακϊσ και ςτο
ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ με τθν 2
θλικία, το φφλο και τθ φυςικι
δραςτθριότθτα.
Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτισ δομικζσ
διαφορζσ μεταξφ των αιμοφόρων αγγείων
και τισ λειτουργίεσ ςτισ οποίεσ εξυπθρετοφν.
2
Η αναφορά ςτθν αρτθριακι πίεςθ μπορεί να
ςυνδυαςτεί με εργαςτθριακι άςκθςθ
μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ.
Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτισ
λειτουργίεσ που εξυπθρετοφν θ μικρι και θ
μεγάλθ κυκλοφορία του αίματοσ. Η
αναφορά ςτισ καρδιαγγειακζσ πακιςεισ πρϊτθ αιτία κανάτου ςτισ αναπτυγμζνεσ 2
χϊρεσ- μζςα από τα παρακζματα, μπορεί να
προςελκφςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν
και να δθμιουργιςει κετικζσ ςτάςεισ
πρόλθψθσ τουσ.
Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτισ
κυτταρικζσ δομζσ του αίματοσ αλλά και ςτα
υπόλοιπα ςυςτατικά του πλάςματοσ. Οι
ζννοιεσ αυτζσ μποροφν να κεωρθκοφν
προαπαιτοφμενεσ για τθ μελζτθ των
υπόλοιπων ςυςτθμάτων κακϊσ το αίμα
αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά που
ςυνδζουν όλα τα ςυςτιματα του
ανκρϊπινου οργανιςμοφ.
Η μελζτθ των ομάδων αίματοσ μπορεί να
ςυνδυαςτεί με αντίςτοιχθ εργαςτθριακι
άςκθςθ, εφόςον τθροφνται οι αντίςτοιχοι
κανόνεσ αςφαλείασ. Προτείνεται να δοκεί
ζμφαςθ ςτισ διαφορζσ μεταξφ των αναιμιϊν
και ςτισ αιτίεσ που τισ προκαλοφν. Οι δφο
παραπάνω ζννοιεσ (ομάδεσ αίματοσ,
αναιμίεσ) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για
τθν ειςαγωγι ςτο επόμενο κεφάλαιο τθσ
αναπαραγωγισ.

3

9
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Κεφάλαιο 12

Κεφάλαιο 7

Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ δομι και
τθ λειτουργία των αναπαραγωγικϊν
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ
οργάνων των δφο φφλων. Ο ρόλοσ των
Δομι
και
Λειτουργία ορμονϊν
και
τα
ςτάδια
του 3
αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ εμμθνορρυςιακοφ κφκλου, μποροφν να
περιοριςτοφν ςτον ςυςχετιςμό με τθ
λειτουργία των αντίςτοιχων οργάνων.
Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτο
μθχανιςμό τθσ μειωτικισ διαίρεςθσ με τθν
οποία παράγονται οι γαμζτεσ και ςτο ρόλο
Από
τθ
μείωςθ
ςτθ
τθσ. Δε χρειάηεται να δοκεί ιδιαίτερθ 3
γονιμοποίθςθ
ζμφαςθ ςτα διαφορετικά ςτάδια από τα
οποία διζρχονται τα κφτταρα κατά τθ
γαμετογζνεςθ.
Προτείνεται να μθ δοκεί ζμφαςθ ςε
λεπτομζρειεσ ςχετικζσ με τθν ανάπτυξθ του
εμβρφου αλλά ςτουσ παράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν υγεία τθσ μθτζρασ και του
εμβρφου.
Θζματα που αφοροφν ςτο κθλαςμό, τον
Ανάπτυξθ του εμβρφου - προγεννθτικό ζλεγχο και τα ςεξουαλικά
6
Σοκετόσ
μεταδιδόμενα νοςιματα μποροφν να
αναπτυχκοφν διεξοδικότερα. Σα κζματα
αυτά που προκαλοφν το ενδιαφζρον των
μακθτϊν και τθ δθμιουργία κετικϊν
ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν για τθ ςωςτι
ςωματικι υγιεινι αποτελοφν ςκοποφσ του
παρόντοσ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ.
12

Προτείνεται να μθ γίνει εκτενισ αναφορά
ςτθ δομι των οςτϊν , κακϊσ θ ενότθτα αυτι
ΕΡΕΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
ζχει διδαχκεί εκτενϊσ και ςτθν Αϋ
Ειςαγωγι-Οςτά-Μυελόσ
Γυμναςίου. Μπορεί να γίνει εκτενζςτερθ
οςτϊν
αναφορά ςτθ δομι και το ρόλο του μυελοφ
των οςτϊν.
Προτείνεται να μθ γίνει εκτενισ αναφορά
ςτον ςχθματιςμό και τθν ανάπτυξθ των
χθματιςμόσ – ανάπτυξθ οςτϊν,
κακϊσ
υπάρχουν
πολλζσ
οςτϊν
λεπτομζρειεσ. Αναφορά κα μποροφςε να
γίνει ςτθν οςτεοπόρωςθ και ςτουσ
παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν.
Προτείνεται να μθ γίνει εκτενισ αναφορά
ςτθ δομι των αρκρϊςεων. Θα μποροφςε να
Αρκρϊςεισ
δοκεί ζμφαςθ ςτουσ τραυματιςμοφσ των
αρκρϊςεων.
Προτείνεται να μθ δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ
Μζρθ ςκελετοφ
ςτα ςφνκετα ανατομικά ςτοιχεία και τα
ονόματα των οςτϊν.

1

1

1

1
4
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ΜΤΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
Μυϊκόσ ιςτόσ

Κεφάλαιο 8

Δομι και λειτουργία
ςκελετικοφ μυόσ

φνολο ωρών

Να δοκεί ςθμαςία ςτισ ανατομικζσ και
λειτουργικζσ διαφορζσ των
μυϊκϊν 1
κυττάρων.
Προτείνεται να δοκεί ςθμαςία ςτθ δομι του
ςκελετικοφ μυόσ. Δε χρειάηεται όμωσ να
γίνει εκτενισ αναφορά ςτθ λειτουργία τθσ
του γραμμωτισ μυϊκισ ίνασ. Εκτενζςτερθ
1
αναφορά μπορεί να γίνει ςτθ μυϊκι ςυςτολι
και ςτισ ζννοιεσ τθσ ιςομετρικισ και
ιςοτονικισ ςυςτολισ και του μυϊκοφ
κάματου.
2
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Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ
Θα διδαχκεί το βιβλίο ΒΙΟΛΟΓΙΑ τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Καςτορίνθ Α., Κωςτάκθ Αποςτολοποφλου Μ., Μπαρϊνα – Μάμμαλθ Φ., Περάκθ Β., Πιαλόγλου Π..
Γενικι οδθγία: ε ό,τι αφορά τθ διδαςκαλία, προτείνεται γενικά, να μθ δίνεται ζμφαςθ ςτισ λεπτομζρειεσ
τθσ δομισ ι/και τθσ λειτουργίασ των επιμζρουσ οργάνων και ςυςτθμάτων. Αντίκετα, κρίνεται ςκόπιμο να
δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ ςχζςθσ δομισ και λειτουργίασ, ςτο ρόλο των λειτουργιϊν ςτο πλαίςιο
τθσ γενικότερθσ λειτουργίασ του οργανιςμοφ ωσ ςυνόλου και ςτθν επίδραςθ διαφόρων παραγόντων ιδιαιτζρωσ αυτϊν που ζχουν ςχζςθ με τον τρόπο ηωισ του ατόμου - ςτθ διατιρθςθ τθσ υγείασ.
Προτείνεται τα κεφάλαια να διδαχκοφν με τθν εξισ ςειρά:
Α΄ Εςπερινοφ ΓΕ.Λ : 1 , 9, 10, 11
Β΄ Εςπερινοφ ΓΕΛ : 3, 12, 7 και 8

Οι διδάζκονηες να ενημερωθούν ενσπόγραθα.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ

Δζωη. Γιανομή
 Γ/νζη ποςδών Γ.Δ., Σμήμα Α΄
 Γ/νζη Δκκληζιαζηικήρ Δκπ/ζηρ
 Γ/νζη Ιδιωηικήρ Δκπ/ζηρ
 Γ/νζη Π.Ο.Γ.Δ.
 Γ/νζη Διδικήρ Αγωγήρ
 ΔΠΔΓ
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