
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 141379/Δ2 
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Μα-

θηματικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τo εδάφιο γ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/

1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, 
πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 188).

2. Την υποπ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Το άρθρο 175 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 136).

4. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρή-
θηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/
2019 (Α΄ 133).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

9. Την υπό στοιχεία 104671/ΓΔ4/27-09-2021 υπουργική 
απόφαση «Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπου-
δών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση» (Β΄ 4003).

10. Τις υπ’ αρ. 55/14-10-2021 και 56/21-10-2021 πρά-
ξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/698/135971/B1/25-10-2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Μαθη-

ματικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου ορίζεται ως 
εξής:

Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τα Μαθηματικά αναγνωρίζονται ως ένας από τους 

πλέον κρίσιμους τομείς του ανθρώπινου πολιτισμού, 
εξαιτίας του ισχυρού τρόπου ερμηνείας του κόσμου που 
προσφέρουν και της σημαντικής, ως συνέπεια, συνει-
σφοράς τους στην ανάπτυξη της ατομικής αλλά και της 
συλλογικής σκέψης. Αυτή η παρατήρηση αιτιολογεί την 
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κεντρική θέση που κατέχουν τα Μαθηματικά διαχρονικά 
στα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) όλων των εκπαιδευτι-
κών συστημάτων, καθιστώντας την επιτυχημένη σχολική 
μαθητεία σε αυτά καθοριστικό παράγοντα της γνωστι-
κής και της ακαδημαϊκής ανάπτυξης, της επαγγελματικής 
ανέλιξης και της κοινωνικής επιτυχίας κάθε πολίτη και 
κατ’ επέκταση της εξέλιξης των κοινοτήτων στις οποίες 
αυτός συμμετέχει.

Αντικείμενο των Μαθηματικών είναι η μελέτη δομών 
και σχέσεων, η κατανόηση των οποίων χαρακτηρίζει 
αυτό που ονομάζεται μαθηματικός τρόπος σκέψης και 
συλλογισμού. Η μαθηματική σκέψη προϋποθέτει την 
ικανότητα διαχείρισης των βασικών δομικών στοιχείων 
των μαθηματικών, καθώς και των τρόπων τεκμηρίωσης 
και «νομιμοποίησης» του μαθηματικού συλλογισμού. Οι 
μαθηματικοί συλλογισμοί καθιστούν φανερές τις σχέ-
σεις των μαθηματικών οντοτήτων και των μεταξύ τους 
συνδέσεων, δηλαδή τη θέση τους σε ένα δίκτυο ιδεών 
που δομείται στη βάση διαφανών, αυστηρά και λογικά 
καθορισμένων συνδέσεων. Η συνεκτικότητα και η συ-
νοχή που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη και 
συνεισφέρουν στην ισχύ και στο εύρος των εφαρμογών 
της οφείλεται σε αυτήν ακριβώς τη διαπίστωση.

Τα Μαθηματικά στο παρόν ΠΣ γίνονται αντιληπτά ως 
ανθρώπινο δημιούργημα που μπορεί να προσφέρει σε 
όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες τις γνώσεις και τα ερ-
γαλεία ώστε να γίνουν ενεργοί, χειραφετημένοι και κρι-
τικοί πολίτες του αύριο, που θα είναι σε θέση να λειτουρ-
γούν δυναμικά και αποτελεσματικά τόσο ως άτομα όσο 
και ως μέλη μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας.

Β. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ
Το νέο ΠΣ φιλοδοξεί να προσφέρει σε όλους/-ες τους/

τις μαθητές/-τριες την ευκαιρία να είναι σε θέση, μέσα 
από τη συμμετοχή τους στα μαθήματα, να:

- εκτιμούν και να αποδίδουν αξία στα Μαθηματικά 
μέσα από τη συνειδητοποίηση της φύσης της μαθημα-
τικής γνώσης και των κρίσιμων/μεγάλων ιδεών της που 
συνδέουν και ενοποιούν τα επιμέρους πεδία της μαθη-
ματικής επιστήμης με τρόπους που συμβάλλουν σε μια 
βαθύτερη και πιο ισχυρή κατανόησή της,

- αναπτύσσουν μαθηματικές διεργασίες και πρακτικές, 
όπως ο συλλογισμός, η μοντελοποίηση, η επικοινωνία 
και ο αναστοχασμός, που ενδυναμώνουν τη μάθηση των 
Μαθηματικών και υποστηρίζουν σημαντικές ικανότητες 
και δεξιότητες για τον πολίτη του 21ου αιώνα,

- αξιοποιούν ποικιλία πόρων και εργαλείων, όπως η 
γλώσσα, τα σύμβολα, τα χειραπτικά και ψηφιακά εργα-
λεία, για να διαχειριστούν κατάλληλα μέσα από προσεγ-
γίσεις διερεύνησης αλλά και μαθητείας, αλλαγές, κρίσεις 
και προκλήσεις στο ακαδημαϊκό, προσωπικό, επαγγελ-
ματικό και κοινωνικό περιβάλλον δράσης τους. Τα διά-
φορα «εργαλεία» ενέχουν πολλαπλές ερμηνείες και είναι 
απαραίτητα για έναν ενεργό διάλογο με το περιβάλλον,

- αναγνωρίζουν συνδέσεις μεταξύ των Μαθηματικών 
και άλλων πεδίων της ανθρώπινης γνώσης και δράσης 
και εκτιμούν τα Μαθηματικά ως προσπελάσιμο και εν-
διαφέρον πεδίο μελέτης,

- χρησιμοποιούν με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη 
τα Μαθηματικά για να κατανοούν με κριτικό τρόπο τον 
κόσμο γύρω τους. Στην κατεύθυνση αυτή συλλέγουν, 
αναλύουν, οργανώνουν και αξιολογούν δεδομένα ελέγ-
χοντας τις πηγές προέλευσής τους και υπερασπίζονται 
τις απόψεις τους. Έτσι, δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες 
στους χώρους δράσης τους, συμβάλλοντας δυναμικά 
στη δημοκρατική και ισότιμη ανάπτυξη των κοινωνιών 
σε μικρο- και μακρο- επίπεδο,

- κατανοούν και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τον μα-
θηματικό λόγο εντοπίζοντας κρίσιμες μαθηματικές ιδέες, 
αναλύοντας και ερμηνεύοντας διαφορετικά αναπαρα-
στασιακά συστήματα. Μια τέτοια προσέγγιση βοηθά 
τους/τις μαθητές/-τριες να αναπτύσσουν πολυτροπικές 
προσεγγίσεις στην επικοινωνία και να χρησιμοποιούν τη 
μαθηματική γλώσσα με ακρίβεια και ευελιξία.

Ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο οι μαθητές/-τριες θα μεταβούν 
σταδιακά από α) εμπειρικούς τρόπους τεκμηρίωσης των 
ισχυρισμών τους στην ανάπτυξη μαθηματικών επιχει-
ρημάτων, β) διαισθητικούς τρόπους σύλληψης και πε-
ριγραφής των μαθηματικών εννοιών στην αναγνώριση 
των ιδιοτήτων τους και σε πιο ακριβείς ορισμούς τους, 
γ) άτυπες αναπαραστάσεις εννοιών και διαδικασιών στην 
πιο ακριβή χρήση των μαθηματικών εργαλείων και του 
μαθηματικού λόγου και δ) από τη μοντελοποίηση απλών 
καταστάσεων της καθημερινής ζωής στη μοντελοποίηση 
πιο σύνθετων κοινωνικών ζητημάτων.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Τα τρία Θεματικά Πεδία που περιλαμβάνει το ΠΣ είναι 

τα εξής:
Αριθμός, Άλγεβρα και Ανάλυση
Η ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού από τους/τις 

μαθητές/-τριες από την υποχρεωτική εκπαίδευση έως 
και το Λύκειο περιλαμβάνει την αξιοποίηση της εννοιο-
λογικής και της διαδικαστικής αριθμητικής γνώσης για 
τη μοντελοποίηση καταστάσεων, την επίλυση προβλη-
μάτων και την επικοινωνία με τους άλλους. Η μάθηση 
των αριθμών περιλαμβάνει την προοδευτική μελέτη των 
φυσικών, των ακεραίων, των ρητών και των άρρητων 
αριθμών και ολοκληρώνεται με τη μελέτη του συνόλου 
των πραγματικών αριθμών.

Τα στοιχεία και οι κανόνες της άλγεβρας αποτελούν 
αφαιρέσεις των αντίστοιχων στοιχείων και κανόνων 
της αριθμητικής και επομένως η κατανόησή τους έχει 
ιδιαίτερες απαιτήσεις. Οι μαθητές/-τριες αναπτύσσουν 
την αλγεβρική κατανόησή τους μέσα από τη μελέτη με-
ταβλητών, κανονικοτήτων, εξισώσεων, ανισοτήτων και 
επίλυση προβλημάτων που η επίλυσή τους βασίζεται στα 
παραπάνω εργαλεία. Παράλληλα εισάγονται στην έννοια 
της συμμεταβολής, καθώς και της συνάρτησης και χρησι-
μοποιούν διαφορετικά συστήματα αναπαράστασής της.

Η Ανάλυση πραγματεύεται προβλήματα τα οποία δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της Άλγεβρας 
και της Γεωμετρίας. Επικεντρώνεται στη μελέτη συναρ-
τήσεων και των ιδιοτήτων τους. Με την εισαγωγή της 
σύγκλισης, της διαφόρισης και της ολοκλήρωσης συ-
ναρτήσεων καθίστανται δυνατές η μοντελοποίηση και 
η επίλυση σύνθετων προβλημάτων σε ένα εύρος κατα-
στάσεων και θεμάτων.
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Γεωμετρία, Μέτρηση και Αναλυτική Γεωμετρία
Η μελέτη του πεδίου Γεωμετρία, Μέτρηση και Αναλυτική Γεωμετρία συμβάλλει στην ανάπτυξη της χωρικής 

αντίληψης προσφέροντας δυνατότητες ερμηνείας και παρέμβασης στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Επι-
πλέον, υποστηρίζει την αξιοποίηση εργαλείων μελέτης άλλων θεμάτων στα Μαθηματικά και την επιστήμη. Το πιο 
σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι με τη μελέτη της Γεωμετρίας αναπτύσσεται η μαθηματική συλλογιστική, με την οποία 
αναπτύσσεται τόσο η λογική επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση, η οποία είναι σημαντική για κάθε πολίτη, όσο και 
η δημιουργική σκέψη σε πολλούς τομείς.

Το περιεχόμενο της Γεωμετρίας που αναπτύσσεται στο Δημοτικό αφορά κυρίως τη μη τυπική Γεωμετρία. Στο 
Γυμνάσιο οι μαθητές/-τριες εισάγονται στην προσέγγιση των χωρικών και των γεωμετρικών εννοιών σε αφαιρετικό 
επίπεδο, ενώ στο Λύκειο η Γεωμετρία και η μέτρηση αναπτύσσονται σε επαρκές επίπεδο πληρότητας, συνδέοντας 
τον χωρικό, γεωμετρικό και οπτικοποιημένο συλλογισμό με την τυπική αποδεικτική διαδικασία. Η Αναλυτική Γεω-
μετρία αναπτύσσεται κυρίως στο Λύκειο στα μαθήματα θετικού προσανατολισμού και ολοκληρώνεται με τη μελέτη 
των γεωμετρικών μετασχηματισμών με χρήση πινάκων.

Στοχαστικά Μαθηματικά (Στατιστική - Πιθανότητες)
Ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων είναι να αναπτύξει την ικανότητα των 

μαθητών/-τριών να αξιολογούν, ως μελλοντικοί πολίτες, κριτικά πληροφορίες, να εξάγουν συμπεράσματα, να κά-
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νουν προβλέψεις και να λαμβάνουν αποφάσεις κάτω από αβέβαιες συνθήκες. Η βασική διαφορά των Στοχαστικών 
Μαθηματικών από τις άλλες θεματικές περιοχές των Μαθηματικών είναι ότι μελετά προβλήματα που σχετίζονται 
με τη μεταβλητότητα δεδομένων, δηλαδή με τη διαφορετικότητα που υπάρχει γύρω μας (π.χ. τα άτομα διαφέρουν, 
οι συνθήκες ενός πειράματος διαφέρουν).

Το περιεχόμενο της Στατιστικής εξελίσσεται από τη συλλογή και παρουσίαση δεδομένων από μικρές στατιστικές 
έρευνες στο Δημοτικό, στη μελέτη συνεχών ποσοτικών δεδομένων και μέτρων θέσης και μεταβλητότητας στο 
Γυμνάσιο, μέχρι τη μελέτη σχέσεων εξάρτησης μεταξύ δύο μεταβλητών στο Λύκειο.

Το περιεχόμενο των Πιθανοτήτων αναπτύσσεται από την αβεβαιότητα διαφόρων γεγονότων και την έννοια της 
πιθανότητας στο Δημοτικό, στον υπολογισμό πιθανοτήτων με τον κλασικό ορισμό στο Γυμνάσιο και στις έννοιες 
της δεσμευμένης πιθανότητας στο Λύκειο.

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το ΠΣ για τα Μαθηματικά υποστηρίζει τη γνωστική-

ατομική και την κοινωνικοπολιτισμική συμμετοχική 
προσέγγιση στη μάθηση των Μαθηματικών, αντιμετω-
πίζοντάς τες ως συμπληρωματικές και σε συνεχή αλλη-
λεπίδραση. Λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση και την 
έρευνα που διεξάγεται διεθνώς αναφορικά με τις αρ-
χές που θα πρέπει να διέπουν ένα σύγχρονο ΠΣ για τα 
Μαθηματικά, υιοθετείται η άποψη ότι, σε μια τάξη των 
Μαθηματικών, η μάθηση και η διδασκαλία εξελίσσονται 
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Το ΠΣ, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της μαθη-
ματικής γνώσης σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
δράσης, επενδύει στη δημιουργία περιβαλλόντων μάθη-
σης που δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας συνδέσεων 
μεταξύ της γνώσης του περιεχομένου των Μαθηματικών 
και της εφαρμογής των εννοιών και των διαδικασιών που 
το χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, υποστηρίζει την ανάπτυξη 
υψηλού επιπέδου μαθηματικού συλλογισμού, μαθηματι-
κών ικανοτήτων διατύπωσης και επίλυσης ολοένα και πιο 
περίπλοκων προβλημάτων, τη διαμόρφωση στάσεων και 
πεποιθήσεων που βοηθούν τους/τις μαθητές/- τριες να 
αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο προβλήματα 
στα Μαθηματικά, όπως και εκτός αυτών. Σε αυτήν την 
κατεύθυνση, το ΠΣ για τα Μαθηματικά αναγνωρίζει ως 
σημαντική την ανάδειξη των μαθηματικών πρακτικών 
ταυτόχρονα με τη μάθηση του μαθηματικού περιεχο-
μένου. Οι διαδικασίες μάθησης που λαμβάνουν χώρα 
στην τάξη των Μαθηματικών συνδέονται στενά με την 
έννοια του μαθηματικού γραμματισμού. Πρόκειται για 

την ικανότητα του ατόμου α) να αναλύει, να ερμηνεύει 
και να επεμβαίνει στο κοινωνικό του περιβάλλον, χρησι-
μοποιώντας ως εργαλείο τα Μαθηματικά και β) να ανα-
λύει και ερμηνεύει τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα 
Μαθηματικά για τη λήψη αποφάσεων στο κοινωνικό πε-
ριβάλλον. Τέλος, το ΠΣ επιδιώκει να προσφέρει ευκαιρίες 
για πολλαπλούς τρόπους συμμετοχής στη μαθηματική 
δραστηριότητα μέσα στη σχολική τάξη αναδεικνύοντας 
τα Μαθηματικά που είναι «χρήσιμα», που όμως «παρα-
μένουν μαθηματικά», δηλαδή, πλούσια σε μαθηματικά 
νοήματα.

Το ΠΣ των Μαθηματικών αναγνωρίζει ότι η μάθηση 
των Μαθηματικών είναι μια δυναμική, σταδιακή και συ-
νεχής διαδικασία, στην οποία ο ρόλος του/της εκπαιδευ-
τικού είναι καθοριστικός και καίριας σημασίας. Επιπρό-
σθετα στοχεύει σε όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες, 
λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τρόπους με 
τους οποίους νοηματοδοτούν τις εμπειρίες τους και τις 
μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες στις τάξεις των Μα-
θηματικών, αλλά και τις διαφορετικές τους κοινωνικές, 
πολιτισμικές και συναισθηματικές τους αφετηρίες. Το ΠΣ 
υποστηρίζει διδακτικές στρατηγικές συμπερίληψης και 
διαφοροποίησης αναγνωρίζοντας ότι οι μαθητές/-τριες 
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο και τον ρυθ-
μό που μαθαίνουν, τα ενδιαφέροντά τους, τις προηγού-
μενες γνώσεις και τις εμπειρίες τους, την κουλτούρα και 
τη γλώσσα τους. Συνεπώς, κάθε μαθητής και μαθήτρια, 
ανάλογα με τις γνωστικές ή άλλες ανάγκες του/της, προ-
σκαλείται να εμπλακεί σε έργα μάθησης που οδηγούν 
σε αυθεντική μαθηματική δραστηριότητα, η οποία προ-
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σφέρει προκλήσεις ανάπτυξης της μαθηματικής του/της 
σκέψης και συμβάλλουν στη συλλογική συγκρότηση του 
μαθηματικού νοήματος μέσα από τη συμμετοχή του/της 
στα δρώμενα της τάξης. Το ΠΣ ενθαρρύνει την προσέγ-
γιση της πολιτισμικά ευαισθητοποιημένης διδασκαλίας 
των Μαθηματικών που συνδέεται με την επίγνωση των 
διαφορετικών πολιτισμικών αξιών, παραδόσεων και κα-
τανοήσεων που κάθε μαθητής/-τρια «φέρνει» στην τάξη.

Μια κεντρική διδακτική πρακτική του/της εκπαιδευτι-
κού αφορά την επιλογή και διαχείριση του κατάλληλου 
μαθηματικού έργου που θα πυροδοτήσει την επιθυμητή 
μαθηματική δραστηριότητα. Πρόκειται για την εργασία 
που αναθέτει ο/η εκπαιδευτικός στους/στις μαθητές/-
τριες και στα μαθηματικά χαρακτηριστικά της δράσης 
που αναδεικνύεται στην πορεία εκπόνησής της. Το μαθη-
ματικό έργο συνδέεται άμεσα, αλλά όχι αποκλειστικά, με 
τις μαθηματικές πρακτικές που θα αναπτύξει ο/η μαθη-
τής/- τρια. Ο/Η εκπαιδευτικός καλείται να μην περιορίζει 
τις επιλογές του σε έργα που εστιάζουν στην εφαρμογή 
αλγορίθμων και μαθηματικών τύπων αλλά να επιλέγει 
έργα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα ή/και τις 
εμπειρίες των μαθητών/-τριών, αντλούν προβληματι-
σμούς από πραγματικές καταστάσεις της καθημερινό-
τητας, επιδέχονται διαφορετικές μεθόδους επίλυσης και 
απαιτούν τεκμηριωμένες επεξηγήσεις και παραδοχές. 
Γενικότερα, το ζητούμενο είναι έργα που εμπλέκουν 
τους/τις μαθητές/-τριες στην αναζήτηση ιδιοτήτων και 
σχέσεων, στη δημιουργία συνδέσεων και σε δράσεις δι-
ερεύνησης, πειραματισμού και αναστοχασμού.

Το μαθηματικό έργο μπορεί να είναι ένα παιχνίδι ή μια 
άσκηση ή ένα πρόβλημα ή ακόμα και μια ερώτηση που 
θα θέσει ο/η εκπαιδευτικός στην τάξη. Ωστόσο, η απλή 
εμπλοκή των μαθητών/-τριών σε ένα μαθηματικό έργο 
(π.χ. επίλυση εξίσωσης), δεν είναι αρκετό για να θεω-
ρηθεί ότι οι μαθητές/-τριες αναπτύσσουν μια πλούσια 
μαθηματική δραστηριότητα. Μια πλούσια μαθηματική 
δραστηριότητα προσφέρει στους/στις μαθητές/-τριες 
την ευκαιρία να αναπτύξουν ποικιλία μαθηματικών και 
κοινωνικο-πολιτισμικών πρακτικών που θα τους/τις οδη-
γήσουν στις μεγάλες ιδέες των Μαθηματικών (όπως είναι 

η απόδειξη, η ισοδυναμία και οι μετασχηματισμοί), στην 
ανάπτυξη των αντίστοιχων μαθηματικών νοημάτων και, 
εν τέλει, αυθεντικής μαθηματικής σκέψης.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μια από τις βασικές επιδιώξεις του νέου ΠΣ των Μα-

θηματικών αποτελεί η αναβάθμιση της διαδικασίας της 
αξιολόγησης. Η αξιολόγηση διατρέχει όλη τη διδακτική 
διαδικασία, ελέγχει την πορεία επίτευξης των ΠΜΑ και 
ανατροφοδοτεί την πορεία μάθησης των μαθητών/-
τριών σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Δεν 
πρόκειται για «βαθμολογία», «μέτρηση», «συμπλήρω-
μα διδασκαλίας» αλλά για μια πολύπλοκη διαδικασία 
πλήρως ενσωματωμένη στη διδασκαλία, που συνιστά 
μηχανισμό συνεχούς αποτίμησης και ανατροφοδότησης 
των δύο κεντρικών όψεων της εκπαιδευτικής πράξης, 
δηλαδή, της μάθησης και της διδασκαλίας. Με αυτήν 
την έννοια, η πρόταση που υιοθετείται από το ΠΣ είναι 
η διαμορφωτική προσέγγιση στη διαδικασία της αξιο-
λόγησης και ειδικότερα της «αξιολόγησης για μάθηση».

Η σαφής οργάνωση των ΠΜΑ σε διακριτές ομάδες και 
η εξελικτική πορεία ανάπτυξής τους σε κάθε τάξη, από 
τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα εκπαίδευσης 
επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό, με την αξιοποίηση 
διαγνωστικών εργαλείων αξιολόγησης, να καταγράφει 
και να ενημερώνεται για τον βαθμό κατάκτησης της μα-
θηματικής γνώσης από τους/τις μαθητές/-τριες στη διάρ-
κεια του σχολικού έτους, να εντοπίζει τις δυσκολίες και 
τις ελλείψεις τους και να σχεδιάζει τον τρόπο στήριξης 
και ανατροφοδότησής τους.

Η αξιολόγηση του επιπέδου της μάθησης που έχουν 
επιτύχει οι μαθητές/-τριες πραγματοποιείται τόσο ανε-
πίσημα (άτυπα) κατά την εξέλιξη του μαθήματος μέσα 
στη σχολική τάξη όσο και επίσημα (τυπικά: τεστ, διαγω-
νίσματα, έργα, συνθετικές εργασίες). Ο/Η εκπαιδευτικός 
καλείται να προσαρμόζει την αξιολογική διαδικασία στις 
«ιδιαιτερότητες» και τις ανάγκες των μαθητών/-τριών 
της τάξης του, να διαμορφώνει ανάλογα το πώς και το τι 
προτίθεται να αξιολογήσει και να αξιοποιεί τα κατάλληλα 
εργαλεία αξιολόγησης.
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Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοστεί πιλοτικά -σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών- 
σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Από το σχολικό έτος 2023-2024 θα εφαρμοστεί σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021 

Η Υφυπουργός 
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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*02052601211210024*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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