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Θέμα: « Σχετικά με τη διδακτέα ύλη των Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις
των Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. »
Αξιότιμε κ. Περιφερειακέ Διευθυντή,
Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα που
έχουν παρουσιαστεί, σχετικά με την ο λοκλήρωση της διδακτέας ύλης των
Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις των Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.
Το
τελευταίο
διάστημα, γινόμαστε αποδέκτες της ανησυχίας και του
προβληματισμού των συναδέλφων μας, για το κατά πόσο είναι δυνατό να διδαχθεί
και να αφομοιωθεί η προβλεπόμενη διδακτέα ύλη των Μαθηματικών. Ιδιαίτερα η
ανησυχία τους εστιάζεται στους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου και κατά πόσο
αυτοί οι μαθητές, κατά τις εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς, θα είναι σε
θέση να αντιμετωπίσουν και προβλήματα από τράπεζα θεμάτων, όπως προβλέπεται.
Το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε:

a) Κυρίως λόγω των καταλήψεων που είχαν τα σχολεία.
b) Έλλειψης προσωπικού από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
c) Υπάρχουν ακόμα και τώρα σχολεία όπου η διδασκαλία των
Μαθηματικών είναι μειωμένου ωραρίου λόγω έλλειψης προσωπικού
(Γυμνάσια: Φουρφουρά, Περάματος Συβρίτου, κ. α).
Το άγχος διακατέχει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές και τους
γονείς τους. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των συναδέλφων μας, έχουμε κι εμείς
διαπιστώσει, τόσο ως καθηγητές ειδικότητας, όσο και ως παιδαγωγοί και υπεύθυνοι
για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, ότι οι δυσκολίες είναι πραγματικές και είναι
εξαιρετικά δυσχερές να επιτευχθεί η διδασκαλία της προβλεπόμενης ύλης και η
αφομοίωσή της.
Σας παρακαλούμε, να προωθήσετε το παρόν έγγραφό μας στις αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να γίνουν γνωστά τα
προβλήματα που εκθέτουμε και να δοθεί λύση, προς όφελος της Εκπαίδευσης.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι

Κανέλλος Ιωάννης

Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος

