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 Α΄ ΣΑΞΗ ΕΠΑΛ - ΑΛΓΕΒΡΑ 
 

 Διαχείριςη διδακτζασ φλησ 

Η προτεινόμενθ διαχείριςθ τθσ φλθσ των Μακθματικϊν τθσ Αϋ Επαγγελματικοφ Λυκείου 

ζχει ςκοπό να υποςτθρίξει τον εκπαιδευτικό ςτθν προςπάκεια υλοποίθςθσ των ςτόχων 

του ΑΠΣ, αναδεικνφοντασ μζςα από ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ και παραδείγματα, το πνεφ-

μα τθσ διδαςκαλίασ που το διζπει. Στόχοσ είναι ο εκπαιδευτικόσ να βοθκθκεί να ςχεδιάςει 

ο ίδιοσ κατάλλθλεσ για τθν τάξθ του διδακτικζσ παρεμβάςεισ ςυμβατζσ με το ΑΠΣ. Ο προ-

τεινόμενοσ 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. Μία χριςιμθ πθγι είναι και το υλικό που περιζχεται ςτισ αντίςτοι-

χεσ οδθγίεσ διαχείριςθσ φλθσ των ΓΕΛ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο εκπαιδευτικόσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ τάξθσ του και τον διατικζμενο χρόνο, κα πρζπει να οργανϊ-

ςει με τζτοιο τρόπο τθ διδαςκαλία ϊςτε να αναδείξει ςτον καλφτερο δυνατό βακμό τα 

ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο ΑΠΣ. Το ςθμαντικό ςε κάκε περίπτωςθ είναι να επιδιωχκεί 

θ εννοιολογικι κατανόθςθ μζςα από τθν ανάπτυξθ ουςιαςτικισ μακθματικισ δραςτθριό-

τθτασ των ίδιων των μακθτϊν ςτθν τάξθ και όχι απλά θ εξάςκθςθ ςε τεχνικζσ.  

Το μάκθμα «Άλγεβρα και Στοιχεία Πικανοτιτων» περιζχει ςθμαντικζσ μακθματικζσ ζννοι-

εσ, όπωσ τθσ απόλυτθσ τιμισ, των προόδων, τθσ ςυνάρτθςθσ κ.α., οι οποίεσ είναι απαραί-

τθτεσ για τθν μετζπειτα μακθματικι εξζλιξθ των μακθτϊν. Οι μακθτζσ ζχουν ζρκει ςε μια 

πρϊτθ επαφι με αυτζσ τισ ζννοιεσ ςε προθγοφμενεσ τάξεισ. Στθν Αϋ Επαγγελματικοφ Λυ-

κείου 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 αναπαρα-

ςτάςεϊν τουσ και ςτθ χριςθ τουσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Επίςθσ, να αφιερωκεί χρό-

νοσ ϊςτε οι μακθτζσ να εμπλακοφν ςτθν αναγνϊριςθ ομοιοτιτων και διαφορϊν μεταξφ 

ιδιοτιτων και διαδικαςιϊν κακϊσ και ςε διαδικαςίεσ γενίκευςθσ. Οι πολλαπλζσ αναπαρα-

ςτάςεισ και θ ςφνδεςθ τουσ μποροφν υποςτθριχκοφν από ψθφιακά περιβάλλοντα, με τθ 

βοικεια των οποίων οι μακθτζσ μποροφν να εμπλακοφν ςε ουςιαςτικζσ μακθματικζσ δρα-

ςτθριότθτεσ. Μζςα από τθ διερεφνθςθ ομοιοτιτων και διαφορϊν - για παράδειγμα θ ςυ-

ςχζτιςθ 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.  

Ειδικά για το ςχολικό ζτοσ 2020-21, λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν που διαμορφϊκθκαν κα-

τά το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ (πανδημία Covid-19), προτείνονται τα παρακάτω: 
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Ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι κα χρειαςτεί να αφιερϊςει εφλογο 

χρόνο ϊςτε να καλφψει ζννοιεσ και κενά των μακθτϊν του που ζχουν πικανόν προκφψει 

από το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ. Τα ςθμεία που χρειάηεται επιπλζον χρόνοσ και ςυηιτθ-

ςθ ςτθν τάξθ μπορεί να είναι διαφορετικά για κάκε μακθτι/τρια.Ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί 

να ανιχνεφει αυτζσ τισ ανάγκεσ, τόςο ςτθν αρχι του ζτουσ όςο και κατά τθ διάρκειά του, και 

να αναλαμβάνει τισ ανάλογεσ πρωτοβουλίεσ. Γενικά, είναι περιςςότερο πικανό να υπάρχει 

τζτοια ανάγκθ: 

 ςτθν ζννοια τθσ εξίςωςθσ δευτζρου βακμοφ και ςτισ διαδικαςίεσ επίλυςισ τθσ 

 ςτθν ζννοια τθσ ανίςωςθσ πρϊτου βακμοφ και ςτισ διαδικαςίεσ επίλυςισ τθσ 

 ςτθν ζννοια του γραμμικοφ ςυςτιματοσ και ςτθν επίλυςι του (γραφικι και 

αλγεβρικι) 

Σχετικά με τα δφο πρϊτα ςθμεία κα μποροφςε να δοκεί ο απαραίτθτοσ χρόνοσ κατά τθ ςυ-

ηιτθςθ ςτθν τάξθ των αντίςτοιχων ενοτιτων (κεφάλαια 3 και 4) τθσ Άλγεβρασ Α' Λυκείου. 

Για το τρίτο, προτείνεται ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ να αφιερωκοφν 2-3 ϊρεσ για τθ δι-

δαςκαλία τθσ ζννοιασ του γραμμικοφ ςυςτιματοσ και τθσ επίλυςισ του, εφόςον αυτά είναι 

χριςιμα τόςο ςε άλλα αντικείμενα, όςο και ςτα ίδια τα μακθματικά. Η απόφαςθ να γίνουν 

τζτοιεσ παρεμβάςεισ από τον εκπαιδευτικό κα πρζπει να ςυναρτθκεί από το αν οι μακθτζσ 

διδάχτθκαν ςτθν προθγοφμενθ τάξθ (Γ' Γυμναςίου) τισ αντίςτοιχεσ ενότθτεσ και πϊσ. 

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι παρακάτω οδηγίεσμε τισ προςαρμογζσ που κα κάνει ο εκπαι-

δευτικόσ ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα. 

Ειςαγωγικό  Κεφάλαιο (Να διατεθοφν 3 ώρεσ) 

Ε.2 Οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν για πρϊτθ φορά τθν ζννοια του ςυνόλου , των ςχζςεων και 
των πράξεων μεταξφ ςυνόλων. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ μετάβαςθ από τθ μία μορφι αναπα-
ράςταςθσ ςτθν άλλθ.Όςον αφορά ςτθν §Ε.1, αυτιδεν κα διδαχκεί ωσ αυτόνομο κεφάλαιο 
αλλά κα ςυηθτθκεί το νόθμα και θ χριςθ των ςτοιχείων τθσ Λογικισ ςτισ ιδιότθτεσ και προ-
τάςεισ που διατρζχουν τθ διδακτζα φλθ (για παράδειγμα ςτθν ιδιότθτα

0 0 0          τθσ §2.1 μπορεί να διερευνθκεί το νόθμα τθσ ιςοδυναμίασ 

και του ςυνδζςμου «και»). 
 

Κεφάλαιο 2ο :Οι Πραγματικοί αριθμοί (Να διατεθοφν19ώρεσ) 

§2.1, §2.2 Οι μακθτζσ επαναλαμβάνουν και εμβακφνουν τισ πράξεισ και ιδιότθτζσ τουσ κα-

κϊσ και τθ διάταξθ των πραγματικϊν αρικμϊν. Να μθ διδαχκεί θ απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ 4 

τθσ παραγράφου §2.2.      

§2.3Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ γεωμετρικι ερμθνεία τθσ απόλυτθσ τιμισ ενόσ αρικμοφ κακϊσ 

και τθσ απόλυτθσ τιμισ τθσ διαφοράσ δυο αρικμϊν. Η ερμθνεία αυτι κα επεκτακεί ςτο επί-

πεδο ςτθν § 6.2. Προτείνεται θ διαπραγμάτευςθ απλϊν αςκιςεων που υπθρετοφν και πα-

ραπζμπουν ςτουσ τικζμενουσ ςτόχουσ.  

§2.4Οι μακθτζσ από το Γυμνάςιο γνωρίηουν τθν τετραγωνικι ρίηα πραγματικοφ αρικμοφ και 

τισ ιδιότθτεσ τθσ. Σϋ αυτι τθ παράγραφο γίνεται επζκταςθ ςτθ ν-οςτι ρίηα. Να επιςθμανκεί 

θ διατιρθςθ των ιδιοτιτων των δυνάμεων με ακζραιο εκκζτθ και ςτθν περίπτωςθ του ρθ-

τοφ εκκζτθ. Να μθ διδαχκοφν οι ιδιότθτεσ 3,4 τθσ παραγράφου §2.4.Προτείνεται θ δια-
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πραγμάτευςθ απλϊν αςκιςεων που υπθρετοφν και παραπζμπουν ςτουσ τικζμενουσ ςτό-

χουσ κατανόθςθσ των εννοιϊν και ιδιοτιτων. 

 

Κεφάλαιο 3ο : Εξιςώςεισ (Να διατεθοφν  14ώρεσ)  

§3.1Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν διαπραγματευκεί αναλυτικά τθν επίλυςθ εξιςϊςεων 

τθσ μορφισ αx+β=0, τθσ οποίασ οι ςυντελεςτζσ α και β είναι ςυγκεκριμζνοι αρικμοί. Συνα-

ντοφν δυςκολίεσ ςτθ μετάβαςθ από τθν επίλυςθ μιασ τζτοιασ μορφισ εξίςωςθσ ςτθν επίλυ-

ςθ τθσ γενικισ μορφισ αx+β=0 . Για να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ /τριεσ με τθν διάκριςθ με-

ταξφ μεταβλθτισ και παραμζτρων, προτείνεται αρχικά να γίνει επεξεργαςία παραμετρικισ 

εξίςωςθσ με αντικατάςταςθ τιμϊν των παραμζτρων τθσ. Ενδεικτικά,ςτο ςχετικό ςχόλιο τθσ 

§3.1, 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. Η ςθμαςία τθσ παραμζτρου μπορεί να α-

ναδειχκεί και με παραδείγματα και από άλλα μακιματα.  

§3.2 Να ηθτθκοφν απλζσ εξιςϊςεισ τθσ μορφισxν =α. 

§3.3 Οι μακθτζσ γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ τάξθ να επιλφουν εξιςϊςεισ 2ου βακ-

μοφ.Να επιςθμανκεί θ ςχζςθ του πρόςθμου τθσ διακρίνουςασ και του πλικουσ των ριηϊν 

τθσ δευτεροβάκμιασ εξίςωςθσ κακϊσ και θ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ του πρόςθμου των 

ριηϊν από τισ ςχζςεισ του Vieta.  

Τζλοσ, αναμζνεται οι μακθτζσ/-ιτριεσ να μποροφν να επιλφουν απλζσ εξιςϊςεισ που ανά-

γονται ςε εξιςϊςεισ 2ου βακμοφ. 

 

Κεφάλαιο 4ο : Ανιςώςεισ (Να διατεθοφν 9 ώρεσ)  

§4.1 Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευτεί ανιςϊςεισ 1ου βακμοφ. Συςτινεται θ απεικόνιςθ 

τθσ λφςθσ να δίνεται, εκτόσ από τθ χριςθ αρικμογραμμισ, και ςε μορφι διαςτιματοσ, κα-

κϊσ και να δίδονται κάποιεσ ενδεικτικζσ τιμζσ ωσ λφςεισ ι μθ. Προτείνεται να γίνουν κά-

ποιεσ από τισ αςκιςεισ 1 ζωσ 8 τθσ Αϋ ομάδασ. 

§4.2Οι μακθτζσ διαπραγματεφονται πρϊτθ φορά ανιςϊςεισ 2ου βακμοφ. Σθμειϊνεται ότι 

ςυχνά οι μακθτζσ ςυγχζουν το πρόςθμο τθσ διακρίνουςασ με το πρόςθμο του τριωνφμου. 

Προτείνεται να μθ δοκεί ζμφαςθ ςτισ αποδείξεισ τθσ παραγράφου και από τθ ΒϋΟμάδα να 

λυκεί μόνο θ άςκθςθ 7. 

 

Κεφάλαιο 5ο : Πρόοδοι (Να διατεθοφν  10ώρεσ) 

§5.1 - §5.3 Οι μακθτζσ να μποροφν να διακρίνουν, με βάςθ τον οριςμό, αν μια ακολουκία 

είναι αρικμθτικι ι γεωμετρικι πρόοδοσ και να ςυμπεραίνουν ςχετικά. Να βρίςκουν το ν-

οςτό όρο όταν δίνονται επαρκι ςτοιχεία. Να καταλάβουν τισ ζννοιεσ αρικμθτικόσ μζςοσ –

γεωμετρικόσ μζςοσ και να επιλφουν ςχετικζσ αςκιςεισ, νοθματοδοτϊντασ τουσ ςχετικοφσ 

μακθματικοφσ όρουσ.  
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Να μθ διδαχκοφν οι αποδείξεισ για το Sν τθσ Αρικμθτικισ και τθσ Γεωμετρικισ προόδου και 

θ διδαςκαλία να εςτιάςει ςε προβλιματα (όπωσ οι αςκιςεισ Α12 και Β8, 9 και 12 τθσ §5.2. 

Ενδεικτικι δραςτθριότθτα: 

Το μικροπείραμα «Ασ φτιάξουμε μια ςκάλα» από τα εμπλουτι-

ςμζνα ςχολικά βιβλία, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί διερευνθτικά 

ϊςτε οι μακθτζσ/ιτριεσ να οδθγθκοφν μζςα από πειραματιςμοφσ 

και εικαςίεσ ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ αρικμθτικισ προό-

δου.http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5155 

 

Κεφάλαιο 6ο :Βαςικζσ Ζννοιεσ των υναρτήςεων  (Να διατεθοφν 11ώρεσ) 

§6.1Να διαπραγματευτοφν οι μακθτζσ/τριεστθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ ςε άμεςθ ςφνδεςθ 

με τισ αναπαραςτάςεισ τθσ, δθλαδι τθ γραφικι παράςταςθ, τον πίνακα τιμϊν και τον τφπο. 

Να εμπλακοφν ςτθ διαδικαςία εφρεςθσ πεδίου οριςμοφ απλϊν ςυναρτιςε-

ων.Επιςθμαίνεται ότιθ εξαντλθτικι εναςχόλθςθ των μακθτϊν/-τριϊν με επίλυςθ εξιςϊςε-

ων και ανιςϊςεων για τθν εφρεςθ του πεδίου οριςμοφ δεν βοθκά ςτθν κατανόθςθ τθσ ζν-

νοιασ τθσ ςυνάρτθςθσ και δεν είναι ςτο πνεφμα τθσ διδαςκαλίασ. 

§6.2 Για να γίνει θ ςφνδεςθ του Πεδίου Οριςμοφ μιασ ςυνάρτθςθσ και τθσ γραφικισ τθσ πα-

ράςταςθσ, προτείνεται να παρουςιαςκεί θ γραφικι παράςταςθ κάποιων ςυναρτιςεων.O 

τυπικόσ οριςμόσ τθσ μονοτονίασ κα ςυηθτθκεί ςτθν Β τάξθ. Μπορεί,όμωσ, κατά τθν κρίςθ 

του/τθσ διδάςκοντα/ουςασ να ειςαχκοφν διαιςκθτικά οι ζννοιεσ τθσ μονοτονίασ και τωνα-

κροτάτων και να γίνει θ αναγνϊριςθ τουσ ςε γραφικζσ παραςτάςεισ. Οι ζννοιεσ αυτζσ δεν 

αποτελοφν εξεταςτζα φλθ, τόςο ςτθν παροφςα παράγραφο όςο και ςτισ επόμενεσ.  

Επίςθσ προτείνεται να γίνει διάκριςθ του Π.Ο. όπωσ προκφπτει από τον τφπο και του Π.Ο 

όπωσ κακορίηεται από τα δεδομζνα του πραγματικοφ προβλιματοσ όπωσ φαίνεται και ςτο 

παρακάτω παράδειγμα:  

Παράδειγμα 

Αν από ζνα χαρτόνι διαςτάςεων 2030 εκατοςτϊν κόψουμε τετρά-

γωνα πλευράσ x (όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα) με ςκοπό να κατα-

ςκευάςουμε ζνα κουτί ανοικτό από πάνω τότε ο όγκοσ του κουτιοφ 

κα είναι:   

V(x) = x(20-2x) (30-2x) 

Δίδοντασ τον τφποx(20-2x) (30-2x) ςε υπολογιςτι παίρνουμε 

τθν παρακάτω γραφικι παράςταςθ:   

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5155
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Α) Εξετάηοντασ τα δεδομζνα του προβλιματοσ, να βρείτε το Π.Ο. τθσ ςυνάρτθςθσ 

V(x).  

Β) Ποιο τμιμα τθσ παραπάνω καμπφλθσ περιγράφει το πρόβλθμα, δθλαδι ποια είναι 

θ γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ V(x); 

Ο τφποσ τθσ απόςταςθσ δφο ςθμείων αποτελεί μία άλλθ ζκφραςθ του Πυκαγορείου Θεω-

ριματοσ με όρουσ ςυντεταγμζνων, ανακαλεί τισ ζννοιεσ των παραγράφων 2.3 και 2.4 και ωσ 

εφαρμογζσ του κα διδαχκοφν οι αςκιςεισ 4 και 5. Επιςθμαίνεται ότι θ απόδειξθ του τφπου 

δεν αποτελεί αντικείμενο εξζταςθσ. 

§6.3 Θα ιταν ςκόπιμο να γίνουν πολλά παραδείγματα καταςκευισ γραφικισ παράςταςθσ 

με διάφορεσ τιμζσ του α και β, αν είναι δυνατόν και ςε ςυνδυαςμό με χριςθ θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι. 

 

 


