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Λευκωσία  28/02/2012 

 

Θέμα: Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μέσης Εκπαίδευσης 

 

Ο Σύνδεσμος Μαθηματικών Κύπρου (Σ.ΜΑ.Κ.), σε συνεδρία του στις 28 Ιανουαρίου 2012, 

μελέτησε την «Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη Νέα Δομή και το Νέο 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

Ο Σ.ΜΑ.Κ. εκφράζει εδώ και καιρό την αντίθεση του στην προσπάθεια υποβάθμισης των 

Μαθηματικών και κατά επέκταση του απολυτηρίου του Δημόσιου Σχολείου.  Όλες οι 

υποσχέσεις για το αντίθετο, που μας δόθηκαν από τους αρμοδίους, ήταν τελικά λόγια κενά 

περιεχομένου.  Με μεγάλη μας λύπη παρατηρούμε ότι τέσσερα χρόνια (σχεδόν) μετά το 

πρώτο προσχέδιο ωρολογίου προγράμματος (9/2008) και αφού όλο αυτό το διάστημα 

ακολούθησαν συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα, βρισκόμαστε στο σημείο από το οποίο 

είχαμε ξεκινήσει.   

Η σύνοδος των υπουργών Παιδείας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Νοεμβρίου 

του 2011,έχει πάρει σαφείς αποφάσεις. Αυτές καταγράφονται στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε 

(IP/11/1358) και έχει θέμα: «Η αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων στα Μαθηματικά και 

στις Φυσικές επιστήμες εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση στην Ευρώπη».  Η πρωταρχική 

θέση που πρέπει να έχουν τα Μαθηματικά στα προγράμματα σπουδών στις χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται επίσης και με το έντυπο «Mathematics Education in Europe: 

Common Challenges and National Policies» που έχει εκδώσει η Κομμισιόν.  Συγκεκριμένα, οι 

ικανότητες στα Μαθηματικά έχουν ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις ικανότητες κλειδιά που 

καταγράφονται για την ικανοποίηση των αναγκών στην κοινωνία της γνώσης του 21
ου

 αιώνα.  

Δυστυχώς, φαίνεται πως τίποτε από όλα αυτά δεν λήφθηκε υπόψη στην επεξεργασία της 

πρότασης του ΥΠΠ. 

Ως κλάδος, υιοθετήσαμε το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των Μαθηματικών, γιατί πιστέψαμε 

πραγματικά ότι η μαθηματική παιδεία στο δημόσιο σχολείο θα αναβαθμιστεί με την 

εφαρμογή του.  Παρά τις δυσκολίες, τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή ακόμα και την 

πολεμική που δεχτήκαμε από οργανωμένα σύνολα προχωρήσαμε στην δοκιμαστική εφαρμογή 
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του Ν.Α.Π. των Μαθηματικών, ακριβώς γιατί τα πράγματα στα Μαθηματικά έχουν άμεση 

ανάγκη αναβάθμισης.   

Η επιτροπή κατάρτισης του νέου ΩΠ δεν έλαβε υπόψη της ούτε το Ν.Α.Π., ούτε τις εμπειρίες 

από τη δοκιμαστική εφαρμογή του.  Διερωτόμαστε, πως το προτεινόμενο ωρολόγιο, μπορεί να 

ταυτιστεί με την βασική επισήμανση στην εισαγωγή του Ν.Α.Π. ότι «τα Μαθηματικά είναι ένα 

συστηματικό, συνεκτικό, συνεπές και συνεχώς αναπτυσσόμενο σύνολο εννοιών και μεθόδων», 

όταν βλέπουμε μείωση του διδακτικού χρόνου για τα Μαθηματικά και ανομοιομορφία στην 

κατανομή του διδακτικού χρόνου σε διδακτικές περιόδους των 80 λεπτών. 

Στο Γυμνάσιο παρατηρούμε επιπλέον μείωση του διδακτικού χρόνου των Μαθηματικών από 

11,43% σε 10% του συνόλου του διδακτικού χρόνου, στο Λύκειο τα Μαθηματικά Επιλογής από 

20% γίνονται 12,5%, ενώ ανάλογη μείωση παρουσιάζεται στην Τεχνική Σχολή όπου υπάρχουν 

κατευθύνσεις όπου εντελώς ανορθόδοξα τα Μαθηματικά απουσιάζουν στη Β’ τάξη και 

επανέρχονται στη Γ’ τάξη. Τα Μαθηματικά κοινού κορμού καταργούνται και αντικαθίστανται 

με το αγνώστου περιεχομένου μάθημα «Μαθηματικά και Κοινωνία», για το οποίο δεν έχει 

γραφεί ποτέ αναλυτικό πρόγραμμα.  Τέλος, στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής έχουν 

αφαιρεθεί μαθήματα σχετικά με τα Μαθηματικά και αντί αυτών παρουσιάζονται μαθήματα 

χωρίς ουσιαστική χρησιμότητα.   

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται στα προτεινόμενα προγράμματα εμβάθυνσης, όπου 

όχι μόνο παραμένουν άλυτα προβλήματα που έχουμε στο υφιστάμενο σύστημα του Ενιαίου 

Λυκείου, αλλά δημιουργούνται και νέα.  Μελέτησε κανείς τις ανάγκες των μαθημάτων 

εμβάθυνσης που προτείνονται;  Για παράδειγμα: 

(α) στο πρόγραμμα των Βιοεπιστημών, ένας μαθητής μπορεί να επιλέξει Φυσική χωρίς να είναι 

υποχρεωμένος να επιλέξει Μαθηματικά.   

(β) στο πρόγραμμα εμβάθυνσης Τεχνών, οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν Αρχιτεκτονικό 

Σχέδιο ή Ελεύθερο και Προοπτικό Σχέδιο, χωρίς να διδαχθούν Μαθηματικά. 

(β) στις Κλασικές Σπουδές οι υποψήφιοι δάσκαλοι θα ασχοληθούν με τα Μαθηματικά μέχρι 

την Α’ Λυκείου μόνο. Με ποια εφόδια θα παρακολουθήσουν Μαθηματικά στις σπουδές τους 

και κατά επέκταση να διδάξουν το μάθημα στη Δημοτική Εκπαίδευση;  

Προχωρώντας σε μια οριζόντια μελέτη του ωρολογίου προγράμματος, παρατηρούμε πως αυτό 

φωτογραφίζει με σαφήνεια τους συντάκτες του.  Καθόλου τυχαία, λοιπόν, η αύξηση των ωρών 

διδασκαλίας της Γεωγραφίας (7 διδακτικές περιόδους) της Χημείας (4 διδακτικές περιόδους), 

της Βιολογίας (5 διδακτικές περιόδους) και των Ελληνικών (2 διδακτικές περιόδους) στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς και η παρουσία αντίστοιχων ή συγγενών μαθημάτων στο 

λύκειο.  Είναι κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον προσβλητικό για τους ίδιους τους συγγραφείς 

της πρότασης, να μην μπορούν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.  

Ο Σ.ΜΑ.Κ. επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά τις θέσεις του για το ΩΠ όσον αφορά τα 

Μαθηματικά.  Ζητούμε όπως: 

• Στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου) ο χρόνος 

διδασκαλίας των μαθηματικών είναι 5 διδακτικές περίοδοι. 
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• Στη Β’ και Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου το μάθημα «Μαθηματικά και Κοινωνία» να 

πάρει την αρχική του ονομασία (Μαθηματικά κοινού κορμού) να διαμορφωθεί 

ανάλογα, να διδάσκεται 3 διδακτικές περιόδους σε κάθε τάξη και να είναι εξεταζόμενο. 

• Τα Μαθηματικά περιορισμένης (ή ελεύθερης) επιλογής να διδάσκονται 7 διδακτικές 

περιόδους.   

• Τα Μαθηματικά να είναι υποχρεωτικό μάθημα για τους υποψήφιους δασκάλους και 

προϋπόθεση για την επιλογή Φυσικής, Πληροφορικής, Ελεύθερου/Προοπτικού Σχεδίου 

και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου.   

• Ο κατάλογος των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής να περιλάβει και άλλα μαθήματα 

μαθηματικού περιεχομένου όπως η Στατιστική για τα οποία υπάρχει μεγάλο 

ενδιαφέρον. 

Σημαντικό θέμα παραμένει και η εργαστηριοποίηση του μαθήματος των Μαθηματικών.  

Αναμένουμε ότι θα προχωρήσει σε μια πιο οργανωμένη βάση και θα επεκταθεί όσο γίνεται 

συντομότερα, με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποστήριξη έτσι που να έχει πραγματική 

προσθετική αξία στη διδασκαλία των Μαθηματικών. 

Στην τελευταία έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «Key Data on Education in Europe 2012» στην σελίδα 

144 στο συγκριτικό πίνακα όπου παρατίθενται τα δεδομένα που αφορούν το χρόνο 

διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον 

αφορά το χρόνο διδασκαλίας των Μαθηματικών το 2011.  Διερωτόμαστε που θέλει να 

οδηγήσει τα Μαθηματικά στην Μέση Εκπαίδευση το Υπουργείο Παιδείας με την πρόταση του 

για το νέο ωρολόγιο; Την ίδια χρονική περίοδο το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας έδωσε στη 

δημοσιότητα το δικό του πρόγραμμα σπουδών για το Λύκειο, όπου μειώνονται τα 

προσφερόμενα θέματα από την Α’ Λυκείου με στόχο να μπορεί να γίνει εμβάθυνση. 

Διερωτόμαστε, πως οι δικοί μας απόφοιτοι του Λυκείου θα μπορούν να συγκριθούν με τους 

Ελλαδίτες απόφοιτους όταν εμείς αντί να κάνουμε εμβάθυνση στα Μαθηματικά συνεχίζουμε 

την μείωση του χρόνου διδασκαλίας των Μαθηματικών;  

Ο Σ.ΜΑ.Κ δηλώνει πως δεν θα δεχθεί άλλες υποχωρήσεις για το μάθημα των Μαθηματικών.  

Τα πράγματα είναι ήδη πίσω και η ανάγκη αναβάθμισης του μαθήματος υπάρχει ανεξαρτήτως 

των οποιωνδήποτε συμφερόντων ή προτιμήσεων.  Αναμένουμε πως επιτέλους το ΥΠΠ θα 

αντιληφθεί επιτέλους την σοβαρότητα του πράγματος και θα υπάρξει η ανάλογη ανταπόκριση.  

Σε αντίθετη περίπτωση θα υποχρεωθούμε να μελετήσουμε την ανάγκη λήψης δραστικών 

μέτρων. 
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