LEARNING / ASSESSMENT
SCENARIOS
Deliverable 7.6 – Products from trainee teachers
Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou,
Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 – ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ (RENOVATION) ..................................................................................... 2
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΨΝ (FOOTBALLERS´ SELECTION) ........................ 5
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3 – Η ΓΗ ΓΕΡΝΑΕΙ! (THE WORLD IS GETTING OLDER!) .......................................... 7
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4 – ΕΞΟΠΛΙΖΟΝΣΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑ!!!
(EQUIPPING THE LIBRARY OF OUR UNIVERSITY!!!) ....................................................................... 12
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5 – ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ (MEDICAL SCHOOL)................................................................... 17
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6 – ΜΕΣΑΚΟΜΙΗ ΣΨΡΑ! (MOVING TO A NEW HOUSE!) ..................................... 22
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7 – ΠΑΚΕΣΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΥΨΝΙΑ (MOBILE PHONE PLAN)........................ 27
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8 – ΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (THE ENERGY PROBLEM) ............................ 29
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 9 – ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΡΑΙΨΝ (WINE FACTORY) .......................................................... 32
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 10 – ΜΕΓΕΘΟ ΡΟΤΦΨΝ (CLOTHING SIZE) ............................................................... 35
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 11 – ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΥΨΝΙΑ “MakeYourOwn”
(MOBILE PLAN “MakeYourOwn”) ............................................................................................................ 37
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 12 – ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ (BEST CITY FOR STUDIES) ........................................... 39
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 13 –ΣΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΝΝΗ
(JOHN´S WEEKLY SCHEDULE) .................................................................................................................. 41
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 14 – ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΙΣΙΟΤ ΓΙΑ ΚΤΛΟ (DOGHOUSE CONSTRUCTION) ........ 44
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 15 – ΑΝΘΟΠΨΛΕΙΟ (FLOWER SHOP) .......................................................................... 46
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 16 – ΑΓΨΝΕ ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (RELAY RACES) ................................................ 48
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 17 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΚΕΣΟΤ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΥΨΝΙΑ
(MOBILE PHONE PLAN SELECTION) ...................................................................................................... 50
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 18 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΟΡΗΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (LAPTOP SELECTION) ..................... 53
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 19 – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΜΗ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ
(AIRLINE COMPANY AND TICKET PRICE) ........................................................................................... 55
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 20 – ΣΟ ΖΨΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ (AT THE ZOO) ............................................................. 58
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 21 – ΔΙΑΛΕΓΟΝΣΑ ΔΟΤΛΕΙΑ (JOB SELECTION) .................................................... 61
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 22 – ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΓΛΨΑ (MENU LANGUAGE) ................................................. 64
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 23 – ΦΕΔΙΑΖΟΝΣΑ ΕΝΑ ΠΙΣΙ (DESIGNING A HOUSE) .................................... 67
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 24 – ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΥΗ (DIETARY SUPPLEMENTS) .................... 69
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 25 – ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΚΤΠΕΛΟ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ (FIFA WORLD CUP) .............. 74
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 26 – ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΣΑΙΝΙΨΝ
(INTERNET MOVIE DATABASE IMDb) .................................................................................................. 79
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 27 – ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΛΟΤΣΟΤ ΓΗ (WORLD DISTRIBUTION OF WEALTH) ... 83
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

1

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 – ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ (RENOVATION)
Θεοδόζες Θεοδοζίοσ, Αλδρέας Έιιελας & Φίιηππος Φηιίπποσ
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού





Να εκτελοϑν πρϊξεισ πρϐςθεςησ, αφαύρεςησ, πολλαπλαςιαςμοϑ και διαύρεςησ
φυςικών και δεκαδικών αριθμών.
Να χρηςιμοποιοϑν ςτρατηγικϋσ ςτρογγυλοπούηςησ δεκαδικών αριθμών.
Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου και να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ.
Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Μϋτρηςη




Να χρηςιμοποιοϑν ςυμβατικϋσ μονϊδεσ μϋτρηςησ του μόκουσ (cm, m).
Να κϊνουν μετατροπϋσ μεταξϑ των μονϊδων μϋτρηςησ του ύδιου μετρικοϑ
ςυςτόματοσ.
Να υπολογύζουν το εμβαδϐν ορθογωνύων.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Πρόβλημα
Ο Γιϊννησ θϋλει να μπογιατύςει τουσ τούχουσ του δωματύου του και να τοποθετόςει νϋα
πλακϊκια ςτο πϊτωμα. Δεν μπορεύ να ξοδϋψει περιςςϐτερα απϐ 415 ευρώ. Μπορεύσ να
τον βοηθόςεισ να κϊνει τισ επιλογϋσ του για την ανακαύνιςη του δωματύου του;

2

Επιλογϋσ:

Μπογιϊ

Πλακϊκια

Φρωματιςτό λωρύδα κατϊ
Ο Γιϊννησ ϋχει επιλϋξει χρώματα Σα
πλακϊκια
ϋχουν μόκοσ του δωματύου (2,5
μϋτρα)
Culux.
διαςτϊςεισ 45cm x 45cm.
κϐςτοσ
για
τη
Σο κϐςτοσ για κϊθε κουτύ Σο κϐςτοσ για τα πλακϊκια, Σο
λωρύδα,
μπογιϊσ,
αναλϐγωσ
του αναλϐγωσ του χρώματοσ, χρωματιςτό
αναλϐγωσ του θϋματοσ,
χρώματοσ, ϋχει ωσ εξόσ:
ϋχει ωσ εξόσ:
ϋχει ωσ εξόσ:
Λαχανύ: 22 ευρώ
Ωςπρα: 4 ευρώ το ϋνα
Ϋρωεσ Disney: 7 ευρώ
Πρϊςινο: 24 ευρώ
Μπεζ: 5 ευρώ το ϋνα
Ποδϐςφαιρο: 6 ευρώ
Κύτρινο: 20 ευρώ
Μαυρϐαςπρα: 3 ευρώ το ϋνα
Παιδικό χαρϊ: 5 ευρώ
Μπλε: 23 ευρώ
Φρωματιςτϊ: 4,5 ευρώ το
Batman: 8 ευρώ
ϋνα
Γαλϊζιο: 25 ευρώ
Barbie: 5 ευρώ

Παρϊμετροι:
 Ϊνα κουτύ μπογιϊσ μπορεύ να βϊψει 32 τετραγωνικϊ μϋτρα.
 το ςπύτι υπϊρχουν ϐλα τα εργαλεύα που θα χρειαςτεύ για την ανακαύνιςη.
 Δεν θα χρειαςτεύ ϊλλα εργατικϊ χϋρια αφοϑ την ανακαύνιςη την ϋχει αναλϊβει ο
ύδιοσ με τη βοόθεια τησ οικογϋνειϊσ του.
 Μποροϑν να γύνουν οποιοιδόποτε ςυνδυαςμού υλικών.
Δωμϊτιο:
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Επέκταςη
Να γρϊψεισ ϋνα γρϊμμα, ώςτε να παρουςιϊςεισ τον τρϐπο με τον οπούο πρϋπει να
εργαςτεύ η οικογϋνεια του Γιϊννη, αν ςε μελλοντικϐ ςτϊδιο ςκοπεϑει να ανακαινύςει και
ϊλλα δωμϊτια του ςπιτιοϑ.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΨΝ
(FOOTBALLERS’ SELECTION)
Θεοδόζες Θεοδοζίοσ, Αλδρέας Έιιελας & Φίιηππος Φηιίπποσ
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού




Να απαγγϋλουν, να διαβϊζουν, να γρϊφουν και να αναγνωρύζουν ποςϐτητεσ αριθμών
μϋχρι το 100000000.
Να ςυγκρύνουν και να διατϊςςουν τουσ φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 100000000.
Να κατανοοϑν και να χρηςιμοποιοϑν κλϊςματα για να αναπαραςτόςουν ποςοτικϋσ
ςχϋςεισ. Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Άλγεβρα





Να χρηςιμοποιοϑν λεκτικϋσ και αλγεβρικϋσ εκφρϊςεισ, για να αναπαραςτόςουν
αθροιςτικϋσ και πολλαπλαςιαςτικϋσ ςχϋςεισ.
Να κατανοοϑν την ϋννοια τησ μεταβλητόσ, να ερμηνεϑουν και να επεξηγοϑν ςχϋςεισ
μεταξϑ μεταβλητών.
Να μοντελοποιοϑν και να επιλϑουν πλαιςιωμϋνα προβλόματα χρηςιμοποιώντασ
ποικύλεσ αναπαραςτϊςεισ, ϐπωσ γραφικϋσ παραςτϊςεισ, πύνακεσ.
Να εξϊγουν ςυμπερϊςματα για μια κατϊςταςη που μοντελοποιεύται.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ





Να ερμηνεϑουν δεδομϋνα που παρουςιϊζονται ςε πύνακα.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.
Να αξιοποιοϑν την ϋννοια του μϋςου ϐρου και τησ μϋςησ τιμόσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Ϊνασ Αγγλικϐσ ποδοςφαιρικϐσ ςϑλλογοσ θϋλει να αποκτόςει δϑο επιθετικοϑσ, δϑο
μϋςουσ και δϑο αμυντικοϑσ ποδοςφαιριςτϋσ. Ο πρϐεδροσ τησ ομϊδασ ϋδωςε 200
εκατομμϑρια ευρώ ςτον προπονητό, για να αγορϊςει ϋξι ποδοςφαιριςτϋσ. Μϋχρι ςτιγμόσ
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ϋφταςαν ςτα γραφεύα του ςυλλϐγου 10 βιογραφικϊ επιθετικών ποδοςφαιριςτών απϐ
αντιπροςώπουσ.
τον πιο κϊτω πύνακα παρουςιϊζονται οριςμϋνα απϐ τα χαρακτηριςτικϊ των
ποδοςφαιριςτών αυτών. Ο προπονητόσ τησ ομϊδασ ζητϊ απϐ εςϊσ να αξιολογόςετε τουσ
επιθετικοϑσ ποδοςφαιριςτϋσ και να του παρουςιϊςετε τισ δϑο καλϑτερεσ περιπτώςεισ.
Κατϊ την παρουςύαςη των επιλογών ςασ, προςπαθόςτε να εξηγόςετε και να
αιτιολογόςετε τον τρϐπο εργαςύασ ςασ, μιασ και ο ύδιοσ τρϐποσ εργαςύασ θα
χρηςιμοποιηθεύ κατϊ την επιλογό των μϋςων και αμυντικών ποδοςφαιριςτών.
Ηλικύα Ύψοσ
(cm)

Σεχνικό
(από
10)

Σαχύτητα
(από 10)

Πρωτϊθλημα
όπου
αγωνύζεται

υνολικϊ
Γκολ

Γκολ
κατϊ την
προηγούμ
ενη ςεζόν

Κόςτοσ

Ρονϊλντο

29

185

10

10

Ιςπανικϐ

420

55

70 εκ.

Μϋςι

26

169

10

10

Ιςπανικϐ

450

40

80 εκ.

Καβϊνι

27

184

9

8

Γαλλικϐ

210

32

50 εκ.

Λουκϊκου

20

190

8

7

Αγγλικϐ

105

25

20 εκ.

Ντρογκμπϊ

36

188

7

8

Σοϑρκικο

375

20

8 εκ.

Υαλκϊο

28

177

8

8

Γαλλικϐ

250

17

40 εκ.

Ρούνει

28

176

9

9

Αγγλικϐ

225

23

45 εκ.

Λεβαντόφς
κι

25

184

7

8

Γερμανικϐ

180

30

30 εκ.

Οκκϊσ

37

176

6

7

Κυπριακϐ

380

27

1 εκ.

Αγκουϋρο

23

173

9

9

Αγγλικϐ

160

37

35 εκ.

Πρόςεξε όμωσ κάποιεσ πικάντικεσ λεπτομέρειεσ που μπορεί να χαλάςουν τη
ςυνεργαςία των παικτών!
 Ο Ρονϊλντο και ο Μϋςι δυςκολεϑονται να ςυνεργαςτοϑν.Η κοπϋλα του Λουκϊκου
εύχε ςχϋςεισ με τον Λεβαντϐφςκι κατϊ το Μουντιϊλ του 2010!
 Ο Ροϑνει με τον Αγκουϋρο βγαύνουν ϐποτε ςυναντιοϑνται και πύνουν τον
αχϐρταγο!
 Ο Υαλκϊο ϋχει μεγϊλο γυναικεύο κοινϐ ςτην πϐλη ςου! Θα τρϋξουν ϐλεσ ςαν
παλαβϋσ να τον δουν!
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3 – Η ΓΗ ΓΕΡΝΑΕΙ!
(THE WORLD IS GETTING OLDER!)
Παλαγηώηα Ηραθιέοσς
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού







Να απαγγϋλουν, να διαβϊζουν, να γρϊφουν και να αναγνωρύζουν ποςϐτητεσ αριθμών
μϋχρι το 1000 000 000.
Να κατανοοϑν και να χρηςιμοποιοϑν κλϊςματα για να αναπαραςτόςουν ποςοτικϋσ
ςχϋςεισ.
Να μετατρϋπουν κλϊςματα ςε ποςοςτϊ και αντύςτροφα.
Να εργϊζονται ευϋλικτα με κλϊςματα, δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ και ποςοςτϊ, για να
επιλϑουν προβλόματα.
Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου ςτην επύλυςη προβλόματοσ.
Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

τατιςτικό - Πιθανότητεσ






Να ερμηνεϑουν δεδομϋνα που παρουςιϊζονται ςε πύνακα.
Να απαντοϑν και να θϋτουν ερωτόματα για ϋνα ςϑνολο δεδομϋνων.
Να περιγρϊφουν και να ςυγκρύνουν ςϑνολα δεδομϋνων, χρηςιμοποιώντασ μϋτρα
θϋςησ (π.χ. διϊμεςοσ, μϋςοσ ϐροσ) και αξιολογοϑν την καταλληλϐτητα και τουσ
περιοριςμοϑσ τησ χρόςησ των πιο πϊνω μϋτρων.
Να καταγρϊφουν, να οργανώνουν και να παρουςιϊζουν δεδομϋνα ςε γραφικϋσ
παραςτϊςεισ ςυχνοτότων (ραβδογρϊμματα, κυκλικϋσ και γραμμικϋσ γραφικϋσ
παραςτϊςεισ).

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:





Αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ (Digital Competence)
Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
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Α. Άρθρο
Μελετόςτε το πιο κϊτω ϊρθρο.

Ερωτήςεισ κατανόηςησ
-Σι εύναι η δημογραφικό γόρανςη κατϊ την ϊποψό ςασ; Ϊχετε ακοϑςει ξανϊ τον ϐρο
αυτϐ;
-Ποιοι παρϊγοντεσ νομύζετε ϐτι μπορεύ να οδηγόςουν ςτην εμφϊνιςη ό την επιδεύνωςη
αυτοϑ του φαινομϋνου;
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Β. Warm up activity
Οι πιο κϊτω πύνακεσ (απϐ αρχεύο τησ Excel) παρουςιϊζουν δεδομϋνα για τον αριθμϐ των
θανϊτων ςτην Κϑπρο με βϊςη την ηλικύα των ατϐμων, αλλϊ και δεδομϋνα για το μϋγεθοσ
του πληθυςμοϑ κατϊ τα ϋτη 1946 και 2008.

Ερωτήςεισ κατανόηςησ
-Πώσ διαφοροποιόθηκε το ςϑνολο του πληθυςμοϑ τησ Κϑπρου απϐ το 1946 μϋχρι το
2008;
-Ποιο ηλικιακϐ εϑροσ ςυγκϋντρωνε τουσ περιςςϐτερουσ θανϊτουσ το 1946; Εύναι το ύδιο
με αυτϐ που ςυγκϋντρωνε τουσ περιςςϐτερουσ θανϊτουσ το 2008;
-Να κϊνετε μια εκτύμηςη για το μϋςο ϐρο τησ ηλικύασ θανϊτου κατϊ τα ϋτη 1946 και
2008.
-Να χρηςιμοποιόςετε την Excel και να υπολογύςετε τον μϋςο ϐρο ηλικύασ θανϊτου για τα
δυο ϋτη. Σι παρατηρεύτε;
-Σι ςυμπερϊςματα μπορεύτε να εξαγϊγετε για τη θνηςιμϐτητα ςτην Κϑπρο κατϊ τα δυο
αυτϊ ϋτη; Γιατύ μπορεύ να ςυμβαύνει αυτϐ;

Γ. Πρόβλημα Μοντελοπούηςησ
Η UNESCO, ωσ ϋνασ διεθνόσ οργανιςμϐσ, ενδιαφϋρεται να εντοπύςει ποιεσ χώρεσ ανϊ τον
κϐςμο αντιμετωπύζουν ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ πρϐβλημα δημογραφικόσ γόρανςησ. Για το
ςκοπϐ αυτϐ ϋχει ςυλλϋξει ςτοιχεύα ςχετικϊ με τον πληθυςμϐ των διαφϐρων χωρών. Οι
πιο κϊτω πύνακεσ βρύςκονται ςε αρχεύο τησ Excel και δεύχνουν τα πληθυςμιακϊ δεδομϋνα
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για την Κϑπρο και την Ιαπωνύα απϐ τισ ιςτοςελύδεσ τησ τατιςτικόσ Τπηρεςύασ Κϑπρου
και του Κϋντρου τατιςτικόσ τησ Ιαπωνύασ αντύςτοιχα.

ε ποια απϐ τισ δυο χώρεσ εύναι οξϑτερο το πρϐβλημα τησ δημογραφικόσ γόρανςησ;
Να γρϊψετε ϋνα γρϊμμα ςτο οπούο να περιγρϊφετε και να εξηγεύτε τη μϋθοδο που
χρηςιμοποιόςατε για να ςυγκρύνετε το βαθμϐ τησ δημογραφικόσ γόρανςησ ςτισ δυο
χώρεσ. Η UNESCO ενδιαφϋρεται να χρηςιμοποιόςει τη μϋθοδο αυτό για να ςυγκρύνει και
ϊλλεσ χώρεσ του πλανότη ωσ προσ το μεύζον αυτϐ θϋμα.
Δ. Αναςτοχαςμόσ
1. STEP DIAGRAM

Να ςχεδιϊςετε ϋνα διϊγραμμα βημϊτων, για να δεύξετε τισ αλλαγϋσ τησ ςκϋψησ τησ
ομϊδασ ςασ κατϊ την επύλυςη του προβλόματοσ, καθώσ και το βαθμϐ εμπλοκόσ ςασ ςε
κϊθε ςκϋψη που κϊνατε.

Αρχό επύλυςησ προβλόματοσ

Σϋλοσ
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2. Ποιεσ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ χρηςιμοπούηςεσ για την επύλυςη του προβλόματοσ;

τυπικι
απόκλιςθ

λόγοσ

κλάςματα

Μζςοσ όροσ

Ποςοςτά

Όγκοσ

μικοσ

εμβαδόν

Μάηα

ςυμμετρία

υχνότθτεσ

πυκνότθτα

διαιρετότθτα

Πικανότθτα

3. Ποιεσ μαθηματικϋσ διαδικαςύεσ χρηςιμοπούηςεσ;

ταξινόμθςθ
δεδομζνων

ποςοτικοποίθςθ
δεδομζνων

οργάνωςθ
δεδομζνων

μζτρθςθ μάηασ

εκτίμθςθ μικουσ

γεωμετρικοί
μεταςχθματιςμοί

εκτζλεςθ πράξεων

υπολογιςμόσ
ταχφτθτασ

μζτρθςθ μικουσ

καταςκευι
γραφικισ
παράςταςθσ

ερμθνεία ςχεδίου
υπό κλίμακα

καταςκευι
βελοειδοφσ
διαγράμματοσ

μζτρθςθ μικουσ

μζτρθςθ όγκου

4. Πϐςο καλϊ νιώθεισ ϐτι κατανϐηςεσ τισ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ που χρηςιμοπούηςεσ;
 Καθϐλου
 Λύγο
 Μϋτρια
 Πολϑ
 Απϐλυτα
Να εξηγόςεισ γιατύ νιώθεισ ϋτςι.
5. Πϐςο δϑςκολο θεωρεύσ ϐτι όταν το πρϐβλημα;
 Εϑκολο
 Λύγο δϑςκολο
 Αρκετϊ δϑςκολο
 Πολϑ δϑςκολο
 Πϊρα πολϑ δϑςκολο
Να εξηγόςεισ γιατύ νιώθεισ ϋτςι.
6. Απϐ τισ μεθϐδουσ που ςκϋφτηκεσ μϋχρι ςτιγμόσ, ποια πιςτεϑεισ ϐτι εύναι η
καλϑτερη για να επιλυθεύ το πρϐβλημα;
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4 – ΕΞΟΠΛΙΖΟΝΣΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑ!!!
(EQUIPPING THE LIBRARY OF OUR UNIVERSITY!!!)
Παλαγηώηα Ηραθιέοσς
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού



Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου ςτην επύλυςη προβλόματοσ.
Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Γεωμετρύα



Να ςυνθϋτουν και να διαχωρύζουν διςδιϊςτατα ςχόματα ςε ϊλλα επιμϋρουσ ςχόματα
(π.χ. διαχωρύζουν ϋνα τραπϋζιο ςε ϋνα ορθογώνιο και δϑο τρύγωνα).
Να αναγνωρύζουν την ομοιϐτητα ςχημϊτων, να υπολογύζουν τον λϐγο ομοιϐτητασ και
να εφαρμϐζουν την ομοιϐτητα ςτη λϑςη προβλημϊτων.

Μϋτρηςη






Να χρηςιμοποιοϑν ςυμβατικϋσ μονϊδεσ μϋτρηςησ του μόκουσ (mm, cm, m).
Να μετροϑν το μόκοσ ενϐσ αντικειμϋνου με ακρύβεια χιλιοςτϐμετρου.
Να κϊνουν μετατροπϋσ μεταξϑ των μονϊδων μϋτρηςησ του ύδιου μετρικοϑ
ςυςτόματοσ.
Να υπολογύζουν την περύμετρο και το εμβαδϐν του τετραγώνου, του ορθογωνύου, του
κϑκλου και ςϑνθετων ςχημϊτων.
Να καταςκευϊζουν και να ερμηνεϑουν ςχϋδια υπϐ κλύμακα.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:






Αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ (Digital Competence)
Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

12

Α. Warm up activity
Να διαβϊςετε το κεύμενο που ακολουθεύ και να απαντόςετε τισ ερωτόςεισ κατανϐηςησ.
Σο κεύμενο εύναι απϐςπαςμα απϐ το προςωπικϐ blog μιασ διακοςμότριασ εςωτερικοϑ
χώρου.

Διακόςμηςη μϋςω internet... για όλουσ!
την προςπϊθειϊ μου να ϋρθω κοντϊ με ϐςουσ απϐ εςϊσ εκδηλώνετε ενδιαφϋρον για τη ςχεδύαςη
και τη διακϐςμηςη του χώρου ςασ, ανϋπτυξα μια ξεχωριςτό μορφό ςυνεργαςύασ. Η "Διακόςμηςη
Online" εύναι μια οργανωμϋνη προςφορϊ για ϐλουσ εςϊσ που, εύτε λϐγω απϐςταςησ, εύτε λϐγω
ϋλλειψησ χρϐνου, αναζητϊτε μια εϑκολη και οικονομικό διϋξοδο για τη διαμϐρφωςη των χώρων
που ςασ απαςχολοϑν. Εύναι απλϐ!
 Κϊνεισ ανϊρτηςη για εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ.
 τϋλνεισ ςχεδιϊγραμμα του χώρου ςου.
 Παύρνεισ μια ολοκληρωμϋνη μελϋτη διακϐςμηςησ!
Ανϊρτηςη:
Nikos: Γεια ςασ! Θϋλω να επιπλώςω το υπνοδωμϊτιο του καινοϑριου μου ςπιτιοϑ, με δυο μονϊ
κρεβϊτια (2,20m Φ 1,10m), ϋνα κομοδύνο (65cm X 65cm) και ϋνα γραφεύο (1,20m Φ 0,75m). ασ
ςτϋλνω την κϊτοψη του υπνοδωματύου.

Α

Κλύμακα 1: 100
Ερωτήςεισ κατανόηςησ
1. Σι χρειϊζεται να ςτεύλει κανεύσ ςε ϋνα διακοςμητό για να διακοςμόςει το ςπύτι
του;
2. Αν ο Νύκοσ θα βϊλει χαλύ ςτο υπνοδωμϊτιο, πϐςα τετραγωνικϊ μϋτρα θα
χρειαςτεύ;
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3. Ο Νύκοσ πρϐτεινε να τοποθετηθεύ το κρεβϊτι ςτη θϋςη Α, ϐπωσ φαύνεται ςτο
ςχόμα. υμφωνεύτε; Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό ςασ.
4. Να φτιϊξετε ϋνα διϊγραμμα κϊτοψησ ςτο οπούο να τοποθετόςετε τα ϋπιπλα που
ζητϊ ο Νύκοσ, ϋτςι ώςτε να βοηθόςετε τη διακοςμότρια.
Β. Πρόβλημα μοντελοπούηςησ
Σο Πανεπιςτόμιο Κϑπρου θα εξοπλύςει την καινοϑρια Βιβλιοθόκη. υγκεκριμϋνα, αυτϐ το
διϊςτημα αςχολεύται με τον ϐροφο που προορύζεται για ατομικό μελϋτη. Η διοικητικό
επιτροπό θα πρϋπει να αποφαςύςει τι τραπϋζια και καρϋκλεσ θα αγοραςτοϑν. Ψςτϐςο, η
διοικητικό επιτροπό θα πρϋπει να επιλϑςει κϊποια προβλόματα. Παρατηρόθηκε ϐτι ςτην
παλιϊ Βιβλιοθόκη υπόρχαν παρϊπονα πωσ δεν υπϊρχει χώροσ για αρκετοϑσ φοιτητϋσ.
Ϊτςι, αναγκϊζονται να εύναι ςτριμωγμϋνοι και να μην μποροϑν να μελετόςουν
απερύςπαςτοι. Πϋραν τοϑτου, λϐγω τησ οικονομικόσ κρύςησ η χρηματοδϐτηςη που ϋτυχε
το Πανεπιςτόμιο απϐ το κρϊτοσ εύναι μειωμϋνη.
Η διοικητικό επιτροπό ϋχει βρει κϊποιεσ προςφορϋσ για οριςμϋνα τραπϋζια και καρϋκλεσ,
που φαύνονται ςτον πύνακα. Ο πιο κϊτω κατϊλογοσ επύπλων βρύςκεται ςτο αρχεύο Excel.

το αρχεύο Geogebra ςασ δύνεται ϋνασ χϊρτησ που απεικονύζει τον ϐροφο που
προορύζεται για ατομικό μελϋτη. Ο τούχοσ ςτον οπούο βρύςκεται η κεντρικό εύςοδοσ ϋχει
μόκοσ 210 εκατοςτϊ.
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Πρώτον, να φτιϊξετε ϋνα διϊγραμμα κϊτοψησ του ορϐφου (με τα ϋπιπλα τοποθετημϋνα),
το οπούο θα δωθεύ ςτη διοικητικό επιτροπό ωσ πρϐταςη.
Επιπλϋον, να γρϊψετε μια επιςτολό ϐπου να περιγρϊφετε τη μϋθοδο που ακολουθόςατε.
Η διοικητικό επιτροπό ενδιαφϋρεται να χρηςιμοποιόςει αυτό τη μϋθοδο και ςε μια
ενδεχϐμενη μελλοντικό ανακαύνιςη τησ βιβλιοθόκησ.

Γ. Αναςτοχαςμόσ
1. STEP DIAGRAM

Να ςχεδιϊςετε ϋνα διϊγραμμα βημϊτων, για να δεύξετε τισ αλλαγϋσ τησ ςκϋψησ τησ
ομϊδασ ςασ κατϊ την επύλυςη του προβλόματοσ, καθώσ και το βαθμϐ εμπλοκόσ ςασ ςε
κϊθε ςκϋψη που κϊνατε.

Αρχό επύλυςησ προβλόματοσ

Σϋλοσ
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2. Ποιεσ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ χρηςιμοπούηςεσ για την επύλυςη του προβλόματοσ;

τυπικι
απόκλιςθ

λόγοσ

κλάςματα

μικοσ

Μζςοσ όροσ

Ποςοςτά

Όγκοσ

εμβαδόν

υχνότθτεσ

Μάηα

ςυμμετρία

πυκνότθτα

διαιρετότθτα

Πικανότθτα

3. Ποιεσ μαθηματικϋσ διαδικαςύεσ χρηςιμοπούηςεσ;

ταξινόμθςθ
δεδομζνων

γεωμετρικοί
μεταςχθματιςμοί

ποςοτικοποίθςθ
δεδομζνων

οργάνωςθ
δεδομζνων

μζτρθςθ μάηασ

εκτίμθςθ μικουσ

εκτζλεςθ πράξεων

υπολογιςμόσ
ταχφτθτασ

μζτρθςθ μικουσ

καταςκευι
γραφικισ
παράςταςθσ

ερμθνεία ςχεδίου
υπό κλίμακα

καταςκευι
βελοειδοφσ
διαγράμματοσ

μζτρθςθ μικουσ

μζτρθςθ όγκου

4. Πϐςο καλϊ νιώθεισ ϐτι κατανϐηςεσ τισ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ που χρηςιμοπούηςεσ;
 Καθϐλου
 Λύγο
 Μϋτρια
 Πολϑ
 Απϐλυτα
Να εξηγόςεισ γιατύ νιώθεισ ϋτςι.
5. Πϐςο δϑςκολο θεωρεύσ ϐτι όταν το πρϐβλημα;
 Εϑκολο
 Λύγο δϑςκολο
 Αρκετϊ δϑςκολο
 Πολϑ δϑςκολο
 Πϊρα πολϑ δϑςκολο
Να εξηγόςεισ γιατύ νιώθεισ ϋτςι.
6. Απϐ τισ μεθϐδουσ που ςκϋφτηκεσ μϋχρι ςτιγμόσ, ποια πιςτεϑεισ ϐτι εύναι η
καλϑτερη για να επιλυθεύ το πρϐβλημα;
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5 – ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ
(MEDICAL SCHOOL)
Παλαγηώηα Ηραθιέοσς
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού





Να απαγγϋλουν, να διαβϊζουν, να γμρϊφουν και να αναγνωρύζουν ποςϐτητεσ
αριθμών μϋχρι το 100.
Να ςυγκρύνουν και να διατϊςςουν τουσ φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 100.
Να κατανοοϑν και να χρηςιμοποιοϑν κλϊςματα για αναπαραςτόςουν ποςοτικϋσ
ςχϋςεισ.
Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Άλγεβρα





Να χρηςιμοποιοϑν λεκτικϋσ και αλγεβρικϋσ εκφρϊςεισ, για να αναπαραςτόςουν
αθροιςτικϋσ και πολλαπλαςιαςτικϋσ ςχϋςεισ.
Να κατανοοϑν την ϋννοια τησ μεταβλητόσ, να ερμηνεϑουν και να επεξηγοϑν ςχϋςεισ
μεταξϑ μεταβλητών.
Να μοντελοποιοϑν και να επιλϑουν πλαιςιωμϋνα προβλόματα χρηςιμοποιώντασ
ποικύλεσ αναπαραςτϊςεισ, ϐπωσ γραφικϋσ παραςτϊςεισ, πύνακεσ.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ







Να ερμηνεϑουν δεδομϋνα που παρουςιϊζονται ςε πύνακα.
Να περιγρϊφουν και να ςυγκρύνουν ςϑνολα δεδομϋνων, χρηςιμοποιώντασ τισ ϋννοιεσ
τησ ςυχνϐτητασ, του μϋςου ϐρου, του εϑρουσ.
Να διαβϊζουν και να καταςκευϊζουν ραβδογρϊμματα, εικονογρϊμματα, κυκλικϋσ και
γραμμικϋσ γραφικϋσ παραςτϊςεισ και να διαφοροποιοϑν τον τρϐπο παρουςύαςησ
ςυνεχών και κατηγορικών δεδομϋνων.
Να αξιολογοϑν διϊφορουσ τρϐπουσ παρουςύαςησ δεδομϋνων ςε ςχϋςη με την
αποτελεςματικϐτητα και τη ςυνϋπειϊ τουσ.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:
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Αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ (Digital Competence)
Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Α. Warm up activity
Να διαβϊςετε το πιο κϊτω ϊρθρο απϐ την εφημερύδα «National News» και να
απαντόςετε τισ ερωτόςεισ.
Άρθρο:
Ϊντονεσ διαφωνύεσ ςτην Ιατρικό ςχολό του Imperial …
Σου Jack Johnson
Η ειςδοχό ςτην ιατρικό ςχολό του Imperial College London όταν και ςυνεχύζει να εύναι
ιδιαύτερα ανταγωνιςτικό. Η Ιατρικό ςχολό δϋχεται κϊθε χρϐνο πϊνω απϐ 2000 αιτόςεισ
ειςδοχόσ και διενεργεύ πϊνω απϐ 600 ςυνεντεϑξεισ. Οι προςφερϐμενεσ θϋςεισ εύναι μϐλισ
300, ενώ το ποςοςτϐ απϐρριψησ θϋςησ υπολογύζεται γϑρω ςτο 15%. Η επιτροπό
επιλογόσ των ειςαχθϋντων φοιτητών επιδιώκει να ϋχει μια ενιαύα πολιτικό, η οπούα να
διαςφαλύζει τη δύκαιη αντιμετώπιςη ϐλων των αιτόςεων.
Μϋχρι ςτιγμόσ λαμβϊνονταν υπϐψη τϐςο τα ακαδημαώκϊ προςϐντα των υποψηφύων, ϐςο
και ο βαθμϐσ επιτυχύασ ςτο BMAT, ϋνα τεςτ που αποτελεύται απϐ 3 τομεύσ (Δεξιϐτητεσ
και Ικανϐτητεσ, Επιςτημονικό γνώςη και εφαρμογϋσ, Γραπτό ϋκθεςη). Διεξϊγεται
αποκλειςτικϊ για ϊτομα που επιθυμοϑν να ακολουθόςουν ιατρικϋσ ςπουδϋσ. Βαςικϐ
προαπαιτοϑμενο για την τελικό προςφορϊ θϋςησ όταν η λόψη προςωπικόσ ςυνϋντευξησ
απϐ το φοιτητό.
Για τον Οκτώβρη του 2014 οι αιτόςεισ που ϋχουν ληφθεύ ϋχουν αυξηθεύ ςημαντικϊ
αγγύζοντασ τισ 3000, λϐγω μεύωςησ των διδϊκτρων. Ψςτϐςο, η Ιατρικό ςχολό, θϋλοντασ
να διατηρόςει το υψηλϐ ακαδημαώκϐ τησ επύπεδο, αποφϊςιςε να αςχοληθεύ πιο
επιςταμϋνα με τα κριτόρια ειςδοχόσ που θα θϋςει για το νϋο ακαδημαώκϐ ϋτοσ. Η
επιτροπό επιλογόσ υποψηφύων αποτελεύται απϐ 6 καθηγητϋσ, οι οπούοι διεξόγαγαν
ςυζητόςεισ ςχετικϊ με τα κριτόρια ςτα οπούα θα δύνουν προτεραιϐτητα κατϊ την
επιλογό τουσ. υμφώνηςαν ϐλοι ςτο ϐτι η γνώςη τησ Αγγλικόσ εύναι απαραύτητη
προϒπϐθεςη και ϐτι βαθμϐσ κατώτεροσ του 6 ςτα IELTS ςυνεπϊγεται αυτϐματη
απϐρριψη του υποψηφύου. Ψςτϐςο, προϋκυψαν αρκετϋσ διαφωνύεσ ανϊμεςϊ τουσ ωσ
προσ τα υπϐλοιπα κριτόρια. τον πύνακα που δύνεται πιο κϊτω υπϊρχουν τα ςτοιχεύα για
τα κριτόρια που ϋχει θϋςει ο καθϋνασ ωσ ςημαντικϊ.
Σο ϋργο τησ επιτροπόσ εύναι ιδιαύτερα δϑςκολο, αφοϑ τα χρονικϊ περιθώρια μϋχρι την
προθεςμύα για την ανακούνωςη των προςφερϐμενων θϋςεων ςτενεϑουν. Η αγωνύα των
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υποψηφύων κορυφώνεται… Ασ ελπύςουμε ϐτι η επιτροπό θα βρει τελικϊ λϑςη για τισ
μεταξϑ τουσ διαφωνύεσ και θα οριςτικοποιηθοϑν τελικϊ τα κριτόρια ειςδοχόσ.
Καθηγητόσ

Κριτόρια

Dr. Harrison

1.
2.
3.
4.

IGCSE in Mathematics
IGCSE in Biology
BMAT
υνϋντευξη

Dr. Mason

1.
2.
3.
4.

BMAT
υνϋντευξη
English
IGCSE in Chemistry

Dr. Watson

1.
2.
3.
4.
5.

IGCSE in Mathematics
IGCSE in Biology
IGCSE in Chemistry
BMAT
Ωλλα προςϐντα

Dr. Simons

1.
2.
3.
4.

BMAT
English
IGCSE in Biology
IGCSE in Chemistry

Dr. Elliott

1.
2.
3.
4.

IGCSE in Chemistry
IGCSE in Biology
υνϋντευξη
English

Ενδεικτικό λύςτα φοιτητών (από αρχεύο Excel) που ϋχουν υποβϊλει αύτηςη:
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Ερωτήςεισ Κατανόηςησ:
1.
2.
3.
4.

Πϐςεσ εύναι οι αιτόςεισ που δϋχεται ετηςύωσ η επιτροπό;
Σι φαινϐμενο παρατηρόθηκε φϋτοσ ςχετικϊ με τισ αιτόςεισ που δϋχθηκαν; Γιατύ;
Ποιο πρϐβλημα αντιμετωπύζουν τα μϋλη τησ επιτροπόσ;
Με βϊςη τoν πύνακα με τουσ 15 υποψηφύουσ, ποιοσ υποψόφιοσ ςυγκεντρώνει τη
ψηλϐτερη βαθμολογύα ςτα IGCSE in Mathematics; Εύναι ο ύδιοσ με αυτϐν που
ςυγκεντρώνει τη ψηλϐτερη βαθμολογύα ςτα IGCSE in Biology;

Β. Πρόβλημα μοντελοπούηςησ
Αφοϑ αποφαςύςετε ςε ποια κριτόρια πρϋπει να δώςει προτεραιϐτητα η επιτροπό για να
ικανοποιηθοϑν ϐλα τα μϋλη τησ, να επιλϋξετε 5 ϊτομα που προτεύνετε ωσ τουσ
καλϑτερουσ απϐ τουσ 15 υποψόφιουσ απϐ το αρχεύο Excel. Μπορεύτε να
χρηςιμοποιόςετε και επιπρϐςθετα κριτόρια, που θεωρεύτε εςεύσ ωσ ςημαντικϊ.
Επύςησ, να γρϊψετε μια επιςτολό ςτην οπούα να περιγρϊψετε τη μϋθοδο που
χρηςιμοποιόςετε τϐςο για να προςδιορύςετε τα κριτόρια επιλογόσ των υποψηφύων ϐςο
και για να επιλϋξετε τελικϊ τουσ 5 υποψόφιουσ. Η επιτροπό θα χρηςιμοποιόςει τη
μϋθοδο αυτό για να επιλϋξει και τα υπϐλοιπα 255 ϊτομα ςτα οπούα θα προςφϋρει θϋςη.
Γ. Αναςτοχαςμόσ
1. STEP DIAGRAM

Να ςχεδιϊςετε ϋνα διϊγραμμα βημϊτων για να δεύξετε τισ αλλαγϋσ τησ ςκϋψησ τησ
ομϊδασ ςασ κατϊ την επύλυςη του προβλόματοσ καθώσ και το βαθμϐ εμπλοκόσ ςασ ςε
κϊθε ςκϋψη που κϊνατε.

Αρχό επύλυςησ προβλόματοσ

Σϋλοσ

2. Ποιεσ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ χρηςιμοπούηςεσ για την επύλυςη του προβλόματοσ;

λόγοσ

τυπικι
απόκλιςθ

κλάςματα

Μζςοσ όροσ

Ποςοςτά

υχνότθτεσ

Πικανότθτα

μικοσ

Όγκοσ

εμβαδόν

Μάηα

ςυμμετρία

πυκνότθτα

διαιρετότθτα
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3. Ποιεσ μαθηματικϋσ διαδικαςύεσ χρηςιμοπούηςεσ;

ταξινόμθςθ
δεδομζνων

ποςοτικοποίθςθ
δεδομζνων

οργάνωςθ
δεδομζνων

μζτρθςθ μάηασ

εκτίμθςθ
μικουσ

μζτρθςθ μικουσ

γεωμετρικοί
μεταςχθματιςμοί

εκτζλεςθ
πράξεων

υπολογιςμόσ
ταχφτθτασ

ερμθνεία ςχεδίου
υπό κλίμακα

καταςκευι
βελοειδοφσ
διαγράμματοσ

καταςκευι
γραφικισ
παράςταςθσ

μζτρθςθ μικουσ

μζτρθςθ όγκου

4. Πϐςο καλϊ νιώθεισ ϐτι κατανϐηςεσ τισ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ που χρηςιμοπούηςεσ;
 Καθϐλου
 Λύγο
 Μϋτρια
 Πολϑ
 Απϐλυτα
Να εξηγόςεισ γιατύ νιώθεισ ϋτςι.
5. Πϐςο δϑςκολο θεωρεύσ ϐτι όταν το πρϐβλημα;
 Εϑκολο
 Λύγο δϑςκολο
 Αρκετϊ δϑςκολο
 Πολϑ δϑςκολο
 Πϊρα πολϑ δϑςκολο
Να εξηγόςεισ γιατύ νιώθεισ ϋτςι.
6. Απϐ τισ μεθϐδουσ που ςκϋφτηκεσ μϋχρι ςτιγμόσ, ποια πιςτεϑεισ ϐτι εύναι η
καλϑτερη για να επιλυθεύ το πρϐβλημα;
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6 – ΜΕΣΑΚΟΜΙΗ ΣΨΡΑ!
(MOVING TO A NEW HOUSE!)
Παλαγηώηα Ηραθιέοσς
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού
Να διαβϊζουν, να γρϊφουν και να αναγνωρύζουν αριθμοϑσ μϋχρι το 1000.
Να ςυγκρύνουν και να διατϊςςουν τουσ φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 1000.
Να εργϊζονται ευϋλικτα με δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ για να επιλϑουν προβλόματα.
Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου ςτην επύλυςη προβλόματοσ.
Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.
Άλγεβρα






Να χρηςιμοποιοϑν λεκτικϋσ και αλγεβρικϋσ εκφρϊςεισ, για να αναπαραςτόςουν
αθροιςτικϋσ και πολλαπλαςιαςτικϋσ ςχϋςεισ.
 Να κατανοοϑν την ϋννοια τησ μεταβλητόσ (ποιοτικό (διατακτικό), ποςοτικό
(ςυνεχόσ/διακριτό)) και να ερμηνεϑουν και επεξηγοϑν ςχϋςεισ μεταξϑ μεταβλητών.
Γεωμετρύα


Να περιγρϊφουν και να καθορύζουν θϋςεισ αντικειμϋνων ςτο χώρο, χρηςιμοποιώντασ
ϋννοιεσ ϐπωσ πϊνω-κϊτω, πύςω-μπροσ, δύπλα, μεταξϑ, δεξιϊ-αριςτερϊ και δύνουν
οδηγύεσ κατεϑθυνςησ.
 Να περιγρϊφουν πώσ ςχετύζονται δϑο ό περιςςϐτερα αντικεύμενα ςτο χώρο και
αντιλαμβϊνονται ςχϋςεισ ςτο χώρο.
Μϋτρηςη


Να κϊνουν μετατροπϋσ μεταξϑ των μονϊδων μϋτρηςησ του ύδιου μετρικοϑ
ςυςτόματοσ.
 Να χρηςιμοποιοϑν ςυμβατικϋσ μονϊδεσ μϋτρηςησ του μόκουσ (mm, cm, m, Km).
 Να μετροϑν το μόκοσ ενϐσ ευθϑγραμμου τμόματοσ με ακρύβεια χιλιοςτϐμετρου.
 Να κϊνουν λογικϋσ εκτιμόςεισ αποςτϊςεων και να εκτιμοϑν το ςφϊλμα των
εκτιμόςεών τουσ.
 Να καταςκευϊζουν και να ερμηνεϑουν ςχϋδια υπϐ κλύμακα.
τατιςτικό – Πιθανότητεσ






Να διαβϊζουν και να καταςκευϊζουν ραβδογρϊμματα, κυκλικϋσ και γραμμικϋσ
γραφικϋσ παραςτϊςεισ, plots, πύνακεσ.
Να αξιολογοϑν διϊφορουσ τρϐπουσ παρουςύαςησ δεδομϋνων ςε ςχϋςη με την
αποτελεςματικϐτητα τουσ.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.
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ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:






Αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ (Digital Competence)
Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Α. Warm up activity
Οικογενειακϋσ ιςτορύεσ…
Ο Λεωνύδασ και η Ιωϊννα μετϊ το γϊμο τουσ εγκαταςτϊθηκαν ςε ϋνα ενοικιαζϐμενο
επιπλωμϋνο διαμϋριςμα ςτο κϋντρο τησ Λευκωςύασ για το οπούο πλόρωναν ενούκιο
ϑψουσ 620 ευρώ. Και οι δυο εργϊζονταν ωσ λογιςτϋσ ςτο ύδιο λογιςτικϐ γραφεύο. Οκτώ
χρϐνια μετϊ, ϋχουν αποκτόςει δυο δύδυμα, το Γιώργο και τη Μαρύλια, που φοιτοϑν ςτη Β’
τϊξη ςτο Α’ Δημοτικϐ ςχολεύο Λατςιών. Ψςτϐςο λϐγω τησ οικονομικόσ κρύςησ και τησ
απϐλυςησ τησ Ιωϊννασ απϐ τη δουλειϊ, αποφϊςιςαν να μετακομύςουν. Οι δυο γονεύσ
πιςτεϑουν ϐτι τα παιδιϊ τουσ δεν πρϋπει να αλλϊξουν ςχολεύο, καθώσ ϋνα τϋτοιο γεγονϐσ
θα επηρεϊςει αρνητικϊ την ψυχολογύα τουσ. Χϊχνουν επομϋνωσ ϋνα διαμϋριςμα που να
ικανοποιεύ μεν τισ βαςικϋσ τουσ ανϊγκεσ αλλϊ να μην υπερβαύνει τισ οικονομικϋσ τουσ
δυνατϐτητεσ.
Ϊχουν διεξϊγει μια ϋρευνα και ςυνϋλλεξαν ςτοιχεύα για κϊποια διαμερύςματα δυο
υπνοδωματύων, που βρύςκονται ςτο πιο κϊτω αρχεύο Tikerplot.

Επύςησ, πιο κϊτω υπϊρχει χϊρτησ απϐ το Google Earth που απεικονύζει την τοποθεςύα
κϊθε διαμερύςματοσ καθώσ και την τοποθεςύα του γραφεύου ϐπου εργϊζεται ο Λεωνύδασ.
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Ερωτήςεισ κατανόηςησ
1. Σι πρϐβλημα αντιμετωπύζει η οικογϋνεια;
2. Πϐςη απϐςταςη απϋχει το διαμϋριςμα Β απϐ το γραφεύο του Λεωνύδα;
3. Ποιο διαμϋριςμα δημιουργεύ τα λιγϐτερα προβλόματα διακύνηςησ ςτην
οικογϋνεια; Γιατύ;
4. ε ποιο διαμϋριςμα αντιςτοιχεύ το πιο ψηλϐ ενούκιο; Σο διαμϋριςμα αυτϐ εύναι το
ύδιο με το διαμϋριςμα που ϋχει το πιο ψηλϐ ενούκιο ςε ςχϋςη με την ϋκταςό του;
Γιατύ; Γιατύ ϐχι;
Β. Πρόβλημα μοντελοπούηςησ
Να ταξινομόςετε ςε 3 ομϊδεσ τα πιο πϊνω διαμερύςματα (τα πιο κατϊλληλα για την
οικογϋνεια, τα λιγϐτερο κατϊλληλα και τα τελεύωσ ακατϊλληλα). Επιπλϋον, να γρϊψετε
μια επιςτολό ϐπου να περιγρϊφετε τη μϋθοδο που ακολουθόςατε για να ταξινομόςετε τα
διαμερύςματα. Ενδιαφϋρονται να χρηςιμοποιόςουν και μελλοντικϊ αυτό τη μϋθοδο, ςε
περύπτωςη που προκϑψει και πϊλι ανϊγκη για μετακϐμιςη.
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Γ. Αναςτοχαςμόσ
1. STEP DIAGRAM

Να ςχεδιϊςετε ϋνα διϊγραμμα βημϊτων για να δεύξετε τισ αλλαγϋσ τησ ςκϋψησ τησ
ομϊδασ ςασ κατϊ την επύλυςη του προβλόματοσ καθώσ και το βαθμϐ εμπλοκόσ ςασ ςε
κϊθε ςκϋψη που κϊνατε.

Αρχό επύλυςησ προβλόματοσ

Σϋλοσ

2. Ποιεσ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ χρηςιμοπούηςεσ για την επύλυςη του προβλόματοσ;

τυπικι
απόκλιςθ

λόγοσ

κλάςματα

μικοσ

Μζςοσ όροσ

Ποςοςτά

Όγκοσ

εμβαδόν

υχνότθτεσ

Μάηα

ςυμμετρία

πυκνότθτα

διαιρετότθτα

Πικανότθτα

3. Ποιεσ μαθηματικϋσ διαδικαςύεσ χρηςιμοπούηςεσ;

ταξινόμθςθ
δεδομζνων

ποςοτικοποίθςθ
δεδομζνων

οργάνωςθ
δεδομζνων

μζτρθςθ μάηασ

εκτίμθςθ μικουσ

μζτρθςθ μικουσ

καταςκευι
γραφικισ
παράςταςθσ

γεωμετρικοί
μεταςχθματιςμοί

εκτζλεςθ πράξεων

υπολογιςμόσ
ταχφτθτασ

ερμθνεία ςχεδίου
υπό κλίμακα

καταςκευι
βελοειδοφσ
διαγράμματοσ

μζτρθςθ μικουσ

μζτρθςθ όγκου

4. Πϐςο καλϊ νιώθεισ ϐτι κατανϐηςεσ τισ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ που χρηςιμοπούηςεσ;
 Καθϐλου
 Λύγο
 Μϋτρια
 Πολϑ
 Απϐλυτα
Να εξηγόςεισ γιατύ νιώθεισ ϋτςι.
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5. Πϐςο δϑςκολο θεωρεύσ ϐτι όταν το πρϐβλημα;
 Εϑκολο
 Λύγο δϑςκολο
 Αρκετϊ δϑςκολο
 Πολϑ δϑςκολο
 Πϊρα πολϑ δϑςκολο
Να εξηγόςεισ γιατύ νιώθεισ ϋτςι.
6. Απϐ τισ μεθϐδουσ που ςκϋφτηκεσ μϋχρι ςτιγμόσ, ποια πιςτεϑεισ ϐτι εύναι η
καλϑτερη για να επιλυθεύ το πρϐβλημα;
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7 – ΠΑΚΕΣΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΥΨΝΙΑ
(MOBILE PHONE PLAN)
Χρηζηίλα Κσρηάθοσ, Βαιεληίλα Παζταιίδοσ & Καηερίλα Φηιή
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού
 Να χρηςιμοποιοϑν και να ςυγκρύνουν φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 1000.
 Να χρηςιμοποιοϑν και να ςυγκρύνουν κλϊςματα και δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ για την
επύλυςη προβλημϊτων.
 Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου και να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ.
 Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Άλγεβρα




Να χρηςιμοποιοϑν αλγεβρικϊ ςϑμβολα για την αναπαρϊςταςη και εξόγηςη
μαθηματικών ςχϋςεων.
Να επιλϋγουν και να χρηςιμοποιοϑν ποικύλεσ αναπαραςτϊςεισ (π.χ. αλγεβρικό
εξύςωςη, πύνακα, γραφικό) για την αναπαρϊςταςη ποςοτικών ςχϋςεων.
Να μετατρϋπουν αλγεβρικϋσ εξιςώςεισ ςε γραφικό παρϊςταςη.

Μϋτρηςη


Να κϊνουν μετατροπϋσ απϐ ευρώ ςε ςεντ.

τατιςτικό-Πιθανότητεσ



Να ερμηνεϑουν δεδομϋνα που παρουςιϊζονται ςε πύνακα.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:





Αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ (Digital Competence)
Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)
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Πρόβλημα
Σα τρύα παιδιϊ τησ οικογϋνειασ Ιωϊννου, ο Αντρϋασ, η Ϊλενα και ο Ωρησ, αγϐραςαν
πρϐςφατα κινητϊ τηλϋφωνα. Σώρα απομϋνει να επιλϋξουν ϋνα πλϊνο κινητόσ
τηλεφωνύασ που να ικανοποιεύ ϐλεσ τουσ τισ απαιτόςεισ αλλϊ να παραμϋνει εντϐσ του
προϒπολογιςμοϑ τησ οικογϋνειασ. Ο πατϋρασ τουσ, θϋλοντασ να ςυγκρύνει διϊφορα
πλϊνα κινητόσ τηλεφωνύασ, επιςκϋφθηκε τα καταςτόματα CYTA και ΜΣΝ και
ενημερώθηκε για τα εξόσ πλϊνα:

Ο πατϋρασ παρατόρηςε ϐτι ο Αντρϋασ περνϊ πολϑ χρϐνο ςτο διαδύκτυο, η Ϊλενα μιλϊει
απεριϐριςτεσ ώρεσ ςτο κινητϐ με τισ φύλεσ τησ και ο μικρϐσ Ωρησ επικοινωνεύ με τουσ
φύλουσ του μϋςω μηνυμϊτων. Προτεύνετε ςτον πατϋρα των παιδιών ποιο εύναι κατϊ τη
γνώμη ςασ το καταλληλϐτερο και οικονομικϐτερο πακϋτο για κϊθε παιδύ ξεχωριςτϊ και
τεκμηριώςτε την επιλογό ςασ προβϊλλοντασ πειςτικϊ επιχειρόματα και γραφικϋσ
παραςτϊςεισ.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8 – ΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(THE ENERGY PROBLEM)
Παλαγηώηα Μηταήι, Έιελα Σαδείδοσ & Σηέιια Σηαθθά
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού







Να χρηςιμοποιοϑν φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 10000.
Να χρηςιμοποιοϑν δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ για την επύλυςη προβλημϊτων.
Να εκτελοϑν πρϊξεισ πρϐςθεςησ, αφαύρεςησ, πολλαπλαςιαςμοϑ και διαύρεςησ με
φυςικοϑσ και δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ.
Να ςυγκρύνουν και να διατϊςςουν τουσ φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 10000.
Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου και να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ
Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ



Να περιγρϊφουν και να ςυγκρύνουν ςϑνολα δεδομϋνων, χρηςιμοποιώντασ την ϋννοια
του μϋςου ϐρου.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

A. Warm up activity
EMS: Εξοικονϐμηςη ρεϑματοσ πολλών χιλιϊδων ευρώ
Μαρύα Πηλεύδου | 28 Ιανουαρύου 2014, ηλεκτρονικό περιοδικό InBusiness
Εξοικονϐμηςη τησ τϊξησ του 10% περύπου και απϐςβεςη τησ επϋνδυςησ ςε περύπου 1,5
χρϐνο υπϐςχεται ο ειδικϊ καταςκευαςμϋνοσ μεταςχηματιςτόσ PowerStar, τησ EMS. Μια
πρϐταςη αρκετϊ ελκυςτικό για τισ επιχειρόςεισ, ιδιαύτερα ςε περιϐδουσ οικονομικόσ
δυςχϋρειασ ϐπωσ την τωρινό.
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Όπωσ αναφϋρθηκε ςε ςχετικό διϊςκεψη τϑπου, τη λϑςη ϋχουν υιοθετόςει αρκετϋσ
εταιρεύεσ ςτην Κϑπρο, ενώ εξετϊζεται με ενδιαφϋρον απϐ την ΑΗΚ αλλϊ και απϐ
οριςμϋνουσ δόμουσ τησ χώρασ για τουσ οπούουσ το κϐςτοσ του ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ
εύναι η μεγαλϑτερη δαπϊνη. Μεγαλϑτερη και απϐ αυτό του μιςθολογύου.
Σo PowerStar αποτελεύ αποκλειςτικό πατϋντα τησ EMS και εύναι ϋνασ ειδικϊ
καταςκευαςμϋνοσ μεταςχηματιςτόσ τριπλόσ περιϋλιξησ (triplewound) χαμηλόσ τϊςησ
(415V), που ϋχει την ικανϐτητα να ςταθεροποιεύ αλλα και να μειώνει περιςςϐτερο την
τϊςη (380 – 390V) με βϊςη τισ απαιτόςεισ τησ εγκατϊςταςησ. Με αυτϐ τον τρϐπο το
Powerstar μπορεύ να εξοικονομόςει ϋωσ και 26.1% τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, ενώ
προςφϋρει βελτύωςη του ςυντελεςτό ιςχϑοσ μϋχρι 20%.
Η EMS κϊνει εξαγωγϋσ ςε 18 χώρεσ, ενώ ςτην Κϑπρο μετρϊ όδη γϑρω ςτουσ 80 πελϊτεσ.
Ο μϋςοσ ϐρουσ του κϐςτουσ εγκατϊςταςησ ςτισ κυπριακϋσ εταιρεύεσ υπολογύζεται γϑρω
ςτισ €20.000 με €30.000 ενώ η εξοικονϐμηςη εκτιμϊται κοντϊ ςτισ €40.000 ετηςύωσ.
Ανϊμεςα ςτουσ πελϊτεσ τησ EMS εύναι ελεγκτικού ούκοι ϐπωσ η PwC, η Deloitte και η
KPMG, υπεραγορϋσ ϐπωσ η Ωλφαμεγα, η Carrefour, η Παπαντωνύου και το Metro,
ξενοδοχεύα ϐπωσ το Capo Βay, το Leptos Calypso, το Grecian Bay, τα Thanos Hotels,
εταιρεύεσ ϐπωσ η Vassos Eliades, o Photos Photiades, η KEAN, το Ευρωπαώκϐ
Πανεπιςτόμιο Κϑπρου και πολλϋσ ϊλλεσ. Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον φαύνεται πωσ ϋχει
επιδεύξει και ο Δόμοσ Λεμεςοϑ.
ϑμφωνα με την εταιρεύα, οριςμϋνα απϐ τα πλεονεκτόματα του Powerstar εύναι τα εξόσ:
 Δεν χρειϊζεται ςυντόρηςη και ϋχει 15 χρϐνια εγγϑηςη.
 Εύναι ϋνα εγκεκριμϋνο ςϑςτημα ενεργόσ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ.
 Εξαλεύφει τισ αρμονικϋσ διαταραχϋσ (90%) αυξϊνοντασ ϋτςι το χρϐνο ζωόσ του
ηλεκτρικοϑ και ηλεκτρονικοϑ εξοπλιςμοϑ ςασ και μειώνει το κϐςτοσ ςυντόρηςησ
του εξοπλιςμοϑ.
 Ϊχει την υψηλϐτερη αποδοτικϐτητα και επιτυγχϊνει αποτελϋςματα πολϑ
καλϑτερα απϐ κϊθε ϊλλο ςϑςτημα εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ.
 Προςφϋρει εξιςορρϐπηςη τησ τϊςησ των τριών φϊςεων.
 Μειώνει τισ εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα κατϊ 20%.
 Η διϊρκεια ζωόσ του εύναι 50 χρϐνια, ενώ ςχεδιϊζεται και καταςκευϊζεται ςτο
Ηνωμϋνο Βαςύλειο.
Όπωσ αναφϋρθηκε, ςε ανεξϊρτητεσ δοκιμϋσ το Powerstar πϋτυχε εξοικονϐμηςη
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ϋωσ και 13% υψηλϐτερη απϐ αυτό των ανταγωνιςτών, εξϊλειψε
τισ αρμονικϋσ διαταραχϋσ ςε ποςοςτϐ 88% περιςςϐτερο απϐ τα ςυςτόματα των
ανταγωνιςτών και διαθϋτει την χαμηλϐτερη θερμοκραςύα λειτουργύασ. Δηλαδό δεν
αναπτϑςςει θερμοκραςύα υψηλϐτερη απϐ αυτό του περιβϊλλοντοσ, ενώ τα ϊλλα
ςυςτόματα που μελετόθηκαν ανϋπτυξαν θερμοκραςύα ϋωσ και 70°C.
Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι το Powerstar καταςκευϊςτηκε το 1999, απϐ τον ιδρυτό τησ
εταιρεύασ τον Κϑπριο Δρα Αλϋκο Μαρδαπόττα, ο οπούοσ κατϊγεται απϐ τη Λϊρνακα. Η
EMS ιδρϑθηκε ςτο Rotherham τησ Αγγλύασ και διαθϋτει γραφεύα ςτην Αγγλύα, ςτην
Κϑπρο και ςτην Αυςτραλύα.
Ερωτήςεισ κατανόηςησ
1. Ποιοσ εύναι ο ςκοπϐσ του Powerstar;
2. Νομύζετε ϐτι η εγκατϊςταςη του Powerstar ςε ϋνα ςπύτι θα ςυνϋφερε;
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Εύδοσ λϊμπασ

Ιςχύσ lm
w

Lm/w Μϋρεσ
(φωτ Λειτουργ
εινό
ύασ*
απόδ
οςη)

Αποτύμης Κόςτοσ
ηγια 25
αγορϊσ
χρόνια
λαμπτόρα ςε
ευρώ

Ενϋργει
α
(kw) για
25
χρόνια

Κόςτοσ
Kwh
για 25
χρόνια

Led

7

256

36,5

9000μϋρεσ 1

35

252

0,07

Αλογόνου

17

256

15,07

500 μϋρεσ

19

2,50

612

0,07

Νατρύου ψηλόσ 273
πύεςησ

256

0,93

5000
μϋρεσ

2

14,96

9.828

0,07

Πυρϊκτωςησ

24,6

256

10,4

250 μϋρεσ

25

0,75

885,6

0,07

Υθοριςμού

95,7

256

2,67

2.500
μϋρεσ

4

1,30

3.445

0,07

Τδραργύρου

347,2

256

0,73

4000
μϋρεσ

3

8,30

12.499

0,07

*Αντιςτοιχεύ ςε 3 ώρεσ ημερηςύωσ.

Β. Πρόβλημα
Η ϑγκλητοσ του Πανεπιςτημύου Κϑπρου αποφϊςιςε να δώςει την πρωτοβουλύα ςε μύα
ομϊδα φοιτητών να επιλϋξουν το πιο κατϊλληλο εύδοσ λαμπτόρα για το φωτιςμϐ μύασ
αύθουςασ διαλϋξεων με διαςτϊςεισ εύναι 24Φ20 μϋτρα. Σο ποςϐ που διατύθεται για τα
ϋξοδα του φωτιςμοϑ τησ ςυγκεκριμϋνησ αύθουςασ για διϊςτημα 12,5 χρϐνων εύναι 800
ευρώ.
Γ. Πρόβλημα
Ανόκεισ ςτο ςυμβοϑλιο τησ Κεντρικόσ Επιτροπόσ τησ ΑΗΚ και ανϋλαβεσ τη δημιουργύα
ενϐσ μοντϋλου το οπούο θα προςφϋρεται ςτουσ καταναλωτϋσ για την επιλογό των
καλϑτερων λαμπτόρων για το χώρο τουσ (με βϊςη τον πιο πϊνω πύνακα).
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 9 – ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΡΑΙΨΝ
(WINE FACTORY)
Παλαγηώηα Μηταήι, Έιελα Σαδείδοσ & Σηέιια Σηαθθά
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού






Να απαγγϋλουν, να διαβϊζουν, να γρϊφουν και να αναγνωρύζουν ποςϐτητεσ αριθμών
μϋχρι το 10000.
Να ςυγκρύνουν και να διατϊςςουν τουσ φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 10000.
Να εκτελοϑν πρϊξεισ πρϐςθεςησ, αφαύρεςησ, πολλαπλαςιαςμοϑ και διαύρεςησ με
φυςικοϑσ αριθμοϑσ.
Να χρηςιμοποϑν την ϋννοια του λϐγου κατϊ την επύλυςη προβλημϊτων.
Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ


Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Α. Warm up activity
Σο μοντϋλο των 4P
Αποςτολό κϊθε επιχεύρηςησ εύναι να δημιουργεύ πελϊτεσ και να τουσ διατηρεύ
προςφϋροντϊσ τουσ μϋςα ικανοπούηςησ των αναγκών τουσ. Σο μοντϋλο των 4P ϋχει
επικρατόςει ςτο ςϑγχρονο μϊρκετινγκ. Σο μεύγμα μϊρκετινγκ (marketing mix) εύναι
απϐ τα βαςικϐτερο concepts του μϊρκετινγκ. Εύναι γνωςτϐ και ωσ τα 4P απϐ τα αρχικϊ
των λϋξεων “Product” (Προώϐν), “Price” (Σιμό), “Place” (Διανομό), “Promotion”
(Προώθηςη). Εύναι δηλαδό η τϋχνη και η τεχνικό επιλογόσ και αρμονικοϑ ςυνδυαςμοϑ
32

των μεταβλητών Μϊρκετιγκ ώςτε με το ελϊχιςτο κϐςτοσ να επιτευχθεύ το καλϑτερο
δυνατϐ αποτϋλεςμα ανϊ αγορϊ.
Σο μεύγμα μϊρκετινγκ, τα 4P δηλαδό, εύναι τα εργαλεύα που χρηςιμοποιεύ ο μαρκετύςτασ
ώςτε να επιτϑχει την ανταπϐκριςη που θϋλει απϐ το κοινϐ-ςτϐχο του (target group).
Όπωσ φανερώνει και η λϋξη “μεύγμα”, η δουλειϊ του μαρκετύςτα εύναι να επιτϑχει το
ςωςτϐ, ιςορροπημϋνο μεύγμα μϊρκετινγκ. Για παρϊδειγμα, ςτην περύπτωςη που το
προώϐν εύναι κακϐ αλλϊ η διαφόμιςό του εύναι επιτυχημϋνη, δεν μποροϑμε να μιλϊμε για
ςωςτϐ μεύγμα μϊρκετινγκ. ε μια τϋτοια περύπτωςη, το αποτϋλεςμα δεν θα εύναι θετικϐ
καθώσ, ϐπωσ λϋγεται ςτο μϊρκετινγκ, “nothing will kill a poor product faster than good
advertising”.
Οι αποφϊςεισ που λαμβϊνει ο μαρκετύςτασ ςχετικϊ με τα 4P εύναι πολυδιϊςτατεσ και
αλληλϋνδετεσ. Παραδεύγματοσ χϊριν, ϐςον αφορϊ ςτο προώόν, μερικϋσ απϐ τισ
αποφϊςεισ που πρϋπει να λϊβει ο μαρκετύςτασ ϋχουν να κϊνουν με το brandname, τη
ςυςκευαςύα, το design, την ποιϐτητα, την ποικιλύα, τα χαρακτηριςτικϊ, τισ εγγυόςεισ
κ.λπ. Αντιςτούχωσ, ουκ ολύγεσ εύναι οι αποφϊςεισ ςχετικϊ με την τιμολόγηςη και την
προώθηςη.

Ερωτήςεισ κατανόηςησ
1. Σι ςημαύνει ο ϐροσ 4P;
2. Πώσ ςυνδϋονται τα 4P μεταξϑ τουσ;
3. Παρατόρηςε τον πιο κϊτω πύνακα. Ποιο προώϐν ϋχει το λιγϐτερο κϋρδοσ πώληςησ
ςε ςχϋςη με την τιμό που ο επιχειρηματύασ το αγορϊζει απϐ τον προμηθευτό;
Β. Πρόβλημα
Ϊνασ επιχειρηματύασ που διαχειρύζεται κατϊςτημα οινοπνευματωδών προώϐντων θϋλει
να δημιουργόςει μύα νϋα γκϊμα η οπούα να περιλαμβϊνει 6 μϊρκεσ κραςιών. Μιλώντασ
με τουσ προμηθευτϋσ κατϋληξε ςτον πιο κϊτω πύνακα ο οπούοσ περιλαμβϊνει την τιμό
που θα αγορϊζει το κϊθε κραςύ, την τιμό που θα το πουλϊει, τα χρόματα που θα
χρειαςτεύ για προώθηςη του προώϐντοσ (ραδιϐφωνο, εκδηλώςεισ, προςφορϊ, διανομό
διαφημιςτικών φυλλαδύων κτλ), το κϐςτοσ ςυντόρηςησ και τη ζότηςη του προώϐντοσ ςε
100 πελϊτεσ του μαγαζιοϑ.
Δουλειϊ ςου εύναι να αναλϊβεισ το ρϐλο του μαρκετύςτα και να βρεισ ϋναν τρϐπο ώςτε να
γύνει η ιδανικϐτερη επιλογό κραςιών.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 10 – ΜΕΓΕΘΟ ΡΟΤΦΨΝ
(CLOTHING SIZE)
Παλαγηώηα Μηταήι, Έιελα Σαδείδοσ & Σηέιια Σηαθθά
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού




Να εκτελοϑν πρϊξεισ πρϐςθεςησ και αφαύρεςησ φυςικών και δεκαδικών αριθμών.
Να επιλϑουν προβλόματα με φυςικοϑσ και δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ και να ελϋγχουν τη
λογικϐτητα τησ απϊντηςόσ τουσ.
Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου για την επύλυςη προβλημϊτων.

Μϋτρηςη



Να χρηςιμοποιοϑν ςυμβατικϋσ μονϊδεσ μϋτρηςησ του μόκουσ και τησ μϊζασ (cm, m,
kg).
Να κϊνουν μετατροπϋσ μεταξϑ των μονϊδων μϋτρηςησ του ύδιου μετρικοϑ
ςυςτόματοσ.

τατιςτικό-Πιθανότητεσ


Να ερμηνεϑουν δεδομϋνα που παρουςιϊζονται ςε πύνακα.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:





Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)
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Α. Πρόβλημα
Μπορεύτε να βρεύτε το ϑψοσ και τα κιλϊ που πρϋπει να ϋχει μια γυναύκα, ϋτςι ώςτε να
μπορεύ να φορϋςει το πιο κϊτω φϐρεμα;

Β. Πρόβλημα
Πϋντε φύλεσ ϋχουν ϋνα γϊμο για τον οπούο θϋλουν να ρϊψουν φορϋματα τα οπούα να εύναι
φτιαγμϋνα απϐ το ύδιο ϑφαςμα. Ο γϊμοσ αυτϐσ θα γύνει τϋλη ΜαϏου. Ϊτςι ζότηςαν απϐ
τον κ. Κώςτα ο οπούοσ εύναι ςχεδιαςτόσ να τουσ ρϊψει τα φορϋματα και του ϋςτειλαν τον
πιο κϊτω πύνακα.

Όνομα

Ύψοσ ςε
μϋτρα(m)

Κιλϊ (kg)

Εύδοσ φορϋματοσ

Ωννα

1,50

55

Maxi strapless

Μαρύα

1,72

62

Κοντϐ λύγο πιο πϊνω απϐ
το γϐνατο με τιρϊντεσ

Γιώτα

1,65

65

Κοντϐ λύγο πιο πϊνω απϐ
το γϐνατο κοντομϊνικο
strapless

Νικολϋτα

1,54

50

Κοντϐ λύγο πιο κϊτω απϐ
το γϐνατο

Μαριϊννα

1,60

73

Maxi κοντομϊνικο

Ο κ. Κώςτασ θα πρϋπει να υπολογύςει πϐςο ϑφαςμα θα χρειαςτεύ ϋτςι ώςτε να
παραγγεύλει το ϑφαςμα. Μπορεύτε να βρεύτε πϐςο ϑφαςμα θα χρειαςτεύ και να
περιγρϊψετε ϋνα μοντϋλο ϋτςι ώςτε να μπορεύ να το χρηςιμοποιεύ κϊθε φορϊ που ϋχει να
ρϊψει φορϋματα;
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 11 – ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΥΨΝΙΑ
“MakeYourOwn”
(MOBILE PLAN “MakeYourOwn”)
Θεοδώρα Χρηζηοδούιοσ
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού





Να εκτελοϑν πρϊξεισ πρϐςθεςησ και αφαύρεςησ δεκαδικών αριθμών.
Να επιλϑουν προβλόματα με φυςικοϑσ και δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ.
Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου και να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ.
Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Άλγεβρα


Να χρηςιμοποιοϑν αλγεβρικϊ ςϑμβολα για την αναπαρϊςταςη και εξόγηςη
μαθηματικών ςχϋςεων.

Μϋτρηςη


Να κϊνουν μετατροπϋσ απϐ ευρώ ςε ςεντ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:





Αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ (Digital Competence)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Α. Πρόβλημα
Σο κινητϐ τηλϋφωνο του κ. Κώςτα υπϋςτη βλϊβη, ϐταν του ϋπεςε κατϊ λϊθοσ ενώ
βριςκϐταν ςτη δουλειϊ. Όχι μϐνο ρϊγιςε η οθϐνη του τηλεφώνου, αλλϊ δημιουργόθηκε
και πρϐβλημα ςτο ακουςτικϐ του με αποτϋλεςμα να μηn μπορεύ να ακοϑςει το
ςυνομιλητό του. Αμϋςωσ, πόγε ςε ϋνα κατϊςτημα κινητόσ τηλεφωνύασ να αγορϊςει
καινοϑριο, διϐτι το κινητϐ τηλϋφνο εύναι απαραύτητο ςτη δουλειϊ του. το κατϊςτημα, ο
υπεϑθυνοσ του πρϐτεινε να επιλϋξει ϋνα πρϐγραμμα ςϑνδεςησ (Make Your Own), ϐπου
θα πληρώνει ϋνα ςταθερϐ χρηματικϐ ποςϐ κϊθε μόνα και θα του κοςτύζει λιγϐτερο. Ο κ.
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Κώςτασ αποφϊςιςε να φτιϊξει το δικϐ του πρϐγραμμα κινητόσ τηλεφωνύασ για να δει αν
του ςυμφϋρει. Ο υπεϑθυνοσ του καταςτόματοσ, του πρϐτεινε να πϊει την επϐμενη μϋρα
και να πϊρει μαζύ του τουλϊχιςτον μύα αναλυτικό κατϊςταςη λογαριαςμοϑ του
τηλεφώνου του.
Πιο κϊτω, παρουςιϊζονται μερικϊ αποκϐμματα απϐ την αναλυτικό κατϊςταςη του
λογαριαςμοϑ του κ. Κώςτα τουσ τελευταύουσ 4 μόνεσ και μερικϊ απϐ τα προγρϊμματα
που προςφϋρει η εταιρεύα.

Αφοϑ μελετόςεισ τα πιο πϊνω αποκϐμματα απϐ την αναλυτικό κατϊςταςη λογαριαςμοϑ
του
τηλεφώνου
του
κ.
Κώςτα
μπεσ
ςτην
ιςτοςελύδα
https://www.cyta.com.cy/makeyourown.
Εκεύ μπορεύσ να δεισ τα προγρϊμματα που προςφϋρει η εταιρεύα και την τιμό που
χρεώνονται. Προςπϊθηςε να καταλόξεισ ςε ϋνα πρϐγραμμα που πιςτεϑεισ ϐτι ταιριϊζει
πιο πολϑ ςτισ ανϊγκεσ του κ. Κώςτα. Ϊπειτα, να φτιϊξεισ ϋνα poster για να παρουςιϊςεισ
ςτουσ ςυμμαθητϋσ ςου (και ςτον κ. Κώςτα) το πρϐγραμμα που θεωρεύσ πιο κατϊλληλο.

Β. Επϋκταςη
Υτιϊξε 3 διαφορετικϊ πακϋτα ςϑνδεςησ και εξόγηςε κϊτω απϐ ποιεσ προϒποθϋςεισ θα
το προτιμοϑςαν οι πελϊτεσ τησ εταιρεύασ.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 12 – ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ
(BEST CITY FOR STUDIES)
Θεοδώρα Χρηζηοδούιοσ
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού





Να απαγγϋλουν, να διαβϊζουν, να γρϊφουν και να αναγνωρύζουν ποςϐτητεσ αριθμών.
Να ςυγκρύνουν και να διατϊςςουν φυςικοϑσ αριθμοϑσ.
Να επιλϑουν προβλόματα με ρητοϑσ αριθμοϑσ και ποςοςτϊ και να ελϋγχουν τη
λογικϐτητα τησ απϊντηςόσ τουσ.
Να εκτιμοϑν και να υπολογύζουν τη διϊρκεια χρϐνου πραγματοπούηςησ γεγονϐτων
ςτο πληςιϋςτερο δευτερϐλεπτο.

Άλγεβρα





Να χρηςιμοποιοϑν λεκτικϋσ και αλγεβρικϋσ εκφρϊςεισ, για να αναπαραςτόςουν
αθροιςτικϋσ και πολλαπλαςιαςτικϋσ ςχϋςεισ.
Να κατανοοϑν την ϋννοια τησ μεταβλητόσ, να ερμηνεϑουν και να επεξηγοϑν ςχϋςεισ
μεταξϑ μεταβλητών.
Να εξϊγουν ςυμπερϊςματα για μια κατϊςταςη που μοντελοποιεύται.
Να χρηςιμοποιοϑν αλγεβρικϊ ςϑμβολα για την αναπαρϊςταςη και εξόγηςη
μαθηματικών ςχϋςεων.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ


Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Πρόβλημα
Ο ταϑροσ ςε λύγουσ μόνεσ τελειώνει τη ςτρατιωτικό του θητεύα και ςκοπεϑει να πϊει
ςτο εξωτερικϐ για μουςικϋσ ςπουδϋσ. Ϊχει γύνει δεκτϐσ ςε πϋντε απϐ τα καλϑτερα
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Πανεπιςτόμια τησ Αγγλύασ, τα οπούα εύναι εξύςου καλϊ ςτον τομϋα τουσ. Σώρα, πρϋπει να
αποφαςύςει ςε ποιο απϐ αυτϊ θα φοιτόςει. Οι ςπουδϋσ και τα μαθόματα που θα
παρακολουθόςει φαύνονται το ύδιο ενδιαφϋροντα, αλλϊ ο ταϑροσ θϋλει να περνϊ ωραύα
ςτην περιοχό που θα ζόςει για τϐςα χρϐνια. Θϋλει να μπορεύ να διαςκεδϊζει με τουσ
φύλουσ του και ϐχι μϐνο να διαβϊζει. Ϊτςι, προςπϊθηςε να καταγρϊψει ποια πϐλη θα
όταν καλϑτερη για αυτϐν να ζόςει και να ςπουδϊςει.
Οι γονεύσ του, τοϑ εύπαν ϐτι ϐλα τα Πανεπιςτόμια εύναι εξύςου καλϊ και αφόνουν τον ύδιο
να αποφαςύςει ποϑ θα πϊει. Ψςτϐςο, ο ταϑροσ δεν ξϋρει ποια επιλογό εύναι η καλϑτερη
και χρειϊζεται βοόθεια.
Ο ταϑροσ βρόκε ϋναν πύνακα με πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ πϋντε πϐλεισ. Εϊν όςουν
ςτη θϋςη του ταϑρου, ποια πϐλη θα επϋλεγεσ για να ςπουδϊςεισ; Μπορεύσ να
ςυμβουλευτεύσ τισ πληροφορύεσ του πύνακα.
Υτιϊξε ϋνα poster για να εξηγόςεισ ςτουσ ςυμμαθητϋσ ςου (και ςτον ταϑρο) την
απϐφαςό ςου και τουσ λϐγουσ που ςε οδόγηςαν ςε αυτό. Προςπϊθηςε να πεύςεισ τον
ταϑρο ϐτι ϋχεισ κϊνει την καλϑτερη επιλογό για αυτϐν, εξηγώντασ το ςκεπτικϐ ςου
λεπτομερώσ. Κατϋγραψε την επιχειρηματολογύα ςου, για να τη ςτεύλεισ ςτον ταϑρο.
Προςπϊθηςε να ϋχεισ και μια δεϑτερη ειςόγηςη, ςε περύπτωςη που η πρώτη δεν εύναι
τϐςο πειςτικό ςτον ταϑρο.
Ποιϐτητα
Απϐςταςη απϐ
δρϐμων
το αεροδρϐμιο
(%) **

Πϊρκα

χολεύα

ινεμϊ

Cafes/
εςτιατϐρια

Καταςτόματα*

Διαθεςιμϐτητα
διχτϑων

University of
Cambridge

4

9

3

5

25

55.5

40 λεπτϊ

4

University of
Sheffield

5

6

5

12

18

46.8

3 ώρεσ

3

University of
Oxford

4

7

6

6

28

67.2

30 λεπτϊ

4

University of
Bristol

5

10

4

7

23

35.8

2 ώρεσ

5

King’s College
London

6

8

4

9

16

72.2

15 λεπτϊ

5

* Ϊνα κατϊςτημα μπορεύ να εύναι αρτοποιεύο, υπεραγορϊ ό βιβλιοπωλεύο, αλλϊ επύςησ ϋνα κατϊςτημα που πωλεύ
αυτοκύνητα, κουζύνεσ ό ροϑχα.
** Ποςοςτϐ τησ αςφϊλειασ των δρϐμων ςϑμφωνα με τα επύςημα κριτόρια τησ χώρασ.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 13 – ΣΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΟΤ ΓΙΑΝΝΗ
(JOHN´S WEEKLY SCHEDULE)
Θεοδώρα Χρηζηοδούιοσ
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού







Να εκτελοϑν πρϊξεισ πρϐςθεςησ και αφαύρεςησ ρητών και δεκαδικών αριθμών.
Να επιλϑουν προβλόματα με φυςικοϑσ και δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ και να ελϋγχουν τη
λογικϐτητα τησ απϊντηςόσ τουσ.
Να κατανοοϑν και να χρηςιμοποιοϑν κλϊςματα για να αναπαραςτόςουν ποςοτικϋσ
ςχϋςεισ.
Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου και να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ.
Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Μϋτρηςη




Να διακρύνουν ϋννοιεσ χρϐνου (π.χ., πρωύ, μεςημϋρι, απϐγευμα, βρϊδυ, αϑριο, χθεσ,
εβδομϊδα, χρϐνοσ).
Να ονομϊζουν και να αναγνωρύζουν τισ ημϋρεσ τησ εβδομϊδασ.
Να διαβϊζουν και να γρϊφουν την ώρα (ώρα, λεπτϊ, δευτερϐλεπτα).

Άλγεβρα





Να χρηςιμοποιοϑν λεκτικϋσ και αλγεβρικϋσ εκφρϊςεισ, για να αναπαραςτόςουν
αθροιςτικϋσ και πολλαπλαςιαςτικϋσ ςχϋςεισ.
Να κατανοοϑν την ϋννοια τησ μεταβλητόσ, να ερμηνεϑουν και να επεξηγοϑν ςχϋςεισ
μεταξϑ μεταβλητών.
Να μοντελοποιοϑν και να επιλϑουν πλαιςιωμϋνα προβλόματα χρηςιμοποιώντασ
ποικύλεσ αναπαραςτϊςεισ, ϐπωσ γραφικϋσ παραςτϊςεισ, πύνακεσ.
Να εξϊγουν ςυμπερϊςματα για μια κατϊςταςη που μοντελοποιεύται.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ





Να διαβϊζουν και να καταςκευϊζουν ραβδογρϊμματα, εικονογρϊμματα, κυκλικϋσ και
γραμμικϋσ γραφικϋσ παραςτϊςεισ και διαφοροποιοϑν τον τρϐπο παρουςύαςησ
ςυνεχών και κατηγορικών δεδομϋνων.
Να αξιολογοϑν διϊφορουσ τρϐπουσ παρουςύαςησ δεδομϋνων ςε ςχϋςη με την
αποτελεςματικϐτητα και τη ςυνϋπειϊ τουσ.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.
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ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ (Digital Competence)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Πρόβλημα
Ο Γιϊννησ εύναι 32 χρονών και του αρϋςει πολϑ να αθλεύται. Εργϊζεται ςτο ςπύτι, οπϐταν
ρυθμύζει ο ύδιοσ το πρϐγραμμα τησ δουλειϊσ του, ικανοποιώντασ παρϊλληλα ϐλα τα
ενδιαφϋροντϊ του. Οι μϋρεσ του εύναι γεμϊτεσ πϐτε με κολϑμπι, πϐτε με ποδηλαςύα και
προπϐνηςη ποδοςφαύρου. Για τον λϐγο αυτϐ, αποφϊςιςε να επιςκεφθεύ ϋναν
διαιτολϐγο-διατροφολϐγο, ώςτε να τον ςυμβουλϋψει για τη διατροφό που πρϋπει να
ακολουθεύ, για να κρατόςει τον οργανιςμϐ του δυνατϐ, με ϐλα αυτϊ που αςχολεύται.
Ώρεσ

Δευτϋρα

Σρύτη

Σετϊρτη

Πϋμπτη

Παραςκευό

ϊββατο

Κυριακό

9:00-9:30

Πρωινϐ

Πρωινϐ

Πρωινϐ

Πρωινϐ

Πρωινϐ

Πρωινϐ

Πρωινϐ

9:30-12:30

Εργαςύα
ςτο ςπύτι

Εργαςύα ςτο
ςπύτι

Εργαςύα ςτο
ςπύτι

Εργαςύα
ςτο ςπύτι

Εργαςύα ςτο
ςπύτι

Εργαςύα ςτο
ςπύτι

Σηλεϐραςη,
ύντερνετ

13:00-13:30

Μεςημερια
νϐ φαγητϐ

Μεςημεριανϐ
φαγητϐ

Μεςημεριανϐ
φαγητϐ

Μεςημερια
νϐ φαγητϐ

Μεςημεριανϐ
φαγητϐ

Μεςημεριαν
ϐ φαγητϐ

Μεςημερια
νϐ φαγητϐ

13:30-14:30

Ξεκοϑραςη

Ξεκοϑραςη

Ξεκοϑραςη

Ξεκοϑραςη

Ξεκοϑραςη

Ξεκοϑραςη

Εργαςύα
ςτο ςπύτι

15:00-16:00

Κολϑμβηςη
(ελεϑθερο,
γρόγορο)

Ποδηλαςύα
(μικρό απϐςταςη)

Κολϑμβηςη
(ελεϑθερο,
αργϐ)

Κολϑμβηςη
(ελεϑθερο,
αργϐ)

Ποδηλαςύα
(μικρό
απϐςταςη)

Πλϑςιμο
αυτοκινότου

Εργαςύα
ςτο ςπύτι

16:30-18:00

Εργαςύα
ςτο ςπύτι

Προπϐνηςη
ποδοςφαύρου

Προπϐνηςη
ποδοςφαύρου

Κηπουρικό

Προπϐνηςη
ποδοςφαύρου

Εργαςύα ςτο
ςπύτι

Ποδηλαςύα
(μεγϊλη
απϐςταςη)

18:00-19:00

Εργαςύα
ςτο ςπύτι

Μπϊνιο,
ξεκοϑραςη

Μπϊνιο,
ξεκοϑραςη

Εργαςύα
ςτο ςπύτι

Μπϊνιο,
ξεκοϑραςη

Εργαςύα ςτο
ςπύτι

Μπϊνιο,
ξεκοϑραςη

19:00-19:30

Δεύπνο

Δεύπνο

Ξεκοϑραςη

Δεύπνο

Δεύπνο

Δεύπνο

Δεύπνο

19:30-

Σηλεϐραςη,
ύντερνετ,
ξεκοϑραςη

Σηλεϐραςη,
ύντερνετ,
ξεκοϑραςη

Δεύπνο και
εργαςύα ςτο
ςπύτι

Σηλεϐραςη,
ύντερνετ,
ξεκοϑραςη

Σηλεϐραςη,
ύντερνετ,
ξεκοϑραςη

Σηλεϐραςη,
ύντερνετ,
ξεκοϑραςη

Σηλεϐραςη,
ύντερνετ,
ξεκοϑραςη

Πιο κϊτω παρουςιϊζονται οι ςημειώςεισ του διαιτολϐγου-διατροφολϐγου για το τι
πρϋπει να προςϋξει ϐταν θα ετοιμϊζει το εβδομαδιαύο πρϐγραμμα διατροφόσ του Γιϊννη.
Ϊχοντασ υπϐψη το πρϐγραμμα του Γιϊννη με τα ενδιαφϋροντϊ του και τισ ςημειώςεισ
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του διαιτολϐγου-διατροφολϐγου, προςπϊθηςε να ετοιμϊςεισ ϋνα εβδομαδιαύο
πρϐγραμμα διατροφόσ που θεωρεύσ κατϊλληλο για τον Γιϊννη, ςημειώνοντασ και
ενδεικτικϋσ ώρεσ που πρϋπει να τρώει.
Μπορεύσ να χρηςιμοποιόςεισ τον θερμιδομετρητό, για να δεισ πϐςεσ θερμύδεσ ϋχει κϊθε
φαγητϐ, ώςτε να προτεύνεισ την κατϊλληλη ποςϐτητα για τον Γιϊννη. τη ςυνϋχεια,
φτιϊξε ϋνα poster για να παρουςιϊςεισ ςτουσ ςυμμαθητϋσ ςου (και ςτον Γιϊννη) το
πρϐγραμμα διατροφόσ που ετούμαςεσ, αιτιολογώντασ τισ επιλογϋσ ςου.

τισ πιο κϊτω ιςτοςελύδεσ μπορεύσ να βρεισ πληροφορύεσ για τον ςχεδιαςμϐ του
κατϊλληλου προγρϊμματοσ διατροφόσ.
Θερμιδομετρητόσ
http://thermides.gr/?q
Πληροφορύεσ για τισ ομϊδεσ τροφύμων και τα φαγητϊ από τα οπούα
αποτελούνται
http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/diatrofi/2omades.htm
Πληροφορύεσ για τη διατροφό κατϊ την προπόνηςη ποδοςφαύρου
http://www.genenutrition.gr/athlitiki-diatrofi/football-training-and-nutrition.html
http://www.football-academies.gr/2011-04-07-22-31-40/799-diatrofi-proponisi.html
Πληροφορύεσ για τη διατροφό κατϊ την ποδηλαςύα
http://www.logodiatrofis.gr/2012-06-28-06-36-18/2012-06-28-07-01-23/1128diatrofi-kai-podhlasia
Πληροφορύεσ για τη διατροφό κατϊ την ποδηλαςύα και την κολύμβηςη
http://www.e-diatrofologos.gr/athlitismos-diatrofi.php
Πληροφορύεσ για τη διατροφό κατϊ την κολύμβηςη
http://www.aoippokampos.gr/?page_id=26
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 14 – ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΙΣΙΟΤ ΓΙΑ ΚΤΛΟ
(DOGHOUSE CONSTRUCTION)
Εσηστία Αζελοδώροσ, Ειηζάβεη Αληωλίοσ & Ειηζάβεη Ζήλωλος
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού
 Να χρηςιμοποιοϑν φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 100.
 Να χρηςιμοποιοϑν δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ.
 Να εργϊζονται ευϋλικτα με δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ για να επιλϑουν προβλόματα.
 Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου και να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ.
 Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.
 Να αναπτϑςςουν και να αναλϑουν αλγορύθμουσ για υπολογιςμοϑσ με δεκαδικοϑσ και
φυςικοϑσ αριθμοϑσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:





Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)
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Πρόβλημα
Ο κϑριοσ Γιϊννησ εύναι ιδιοκτότησ καταςτόματοσ κατοικύδιων ζώων. όμερα πώληςε ϋνα
ςκυλϊκι ςτον κϑριο Κώςτα, του οπούου ο μϋςοσ ϐροσ ζωόσ εύναι περύπου 10,5 χρϐνια.
Όμωσ, θϋλει να αγορϊςει και ϋνα ςπιτϊκι για το ςκϑλο, που να εύναι κατϊλληλο για ϐλα
τα χρϐνια ζωόσ του. Προτεύνετε ϋναν τρϐπο υπολογιςμοϑ του ϑψουσ τησ ειςϐδου του
ςπιτιοϑ του ςυγκεκριμϋνου ςκϑλου, αλλϊ και ϋναν τρϐπο ώςτε ο κϑριοσ Γιϊννησ να
μπορεύ να προτεύνει ςτουσ πελϊτεσ του τα κατϊλληλα ςπιτϊκια για τα κατοικύδια ζώα
τουσ.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 15 – ΑΝΘΟΠΨΛΕΙΟ (FLOWER SHOP)
Εσηστία Αζελοδώροσ, Ειηζάβεη Αληωλίοσ & Ειηζάβεη Ζήλωλος
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού
 Να χρηςιμοποιοϑν φυςικοϑσ και δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ για επύλυςη προβλημϊτων.
 Να εκτελοϑν πρϊξεισ πρϐςθεςησ, αφαύρεςησ και πολλαπλαςιαςμοϑ με ρητοϑσ
αριθμοϑσ.
 Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών.
Μϋτρηςη
 Να κϊνουν μετατροπϋσ απϐ ευρώ ςε ςεντ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Πρόβλημα
Ο κϑριοσ Αντρϋασ θϋλει να αγορϊςει μια οικονομικό (€30 μϋχρι €35) αλλϊ και ϐμορφη
ανθοδϋςμη, με ποικιλύα λουλουδιών, για να τη χαρύςει ςτη ςϑζυγϐ του. Ο κ. Αντρϋασ πόρε
τισ πιο κϊτω πληροφορύεσ απϐ τρύα ανθοπωλεύα. Με βϊςη τα πιο κϊτω ςτοιχεύα, να
προτεύνετε ςτον κϑριο Αντρϋα την καλϑτερη δυνατό επιλογό ανθοδϋςμησ.

46

47

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 16 – ΑΓΨΝΕ ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
(RELAY RACES)
Παλαγηώηα Θεοθάλοσς
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού



Να ςυγκρύνουν και να διατϊςςουν τουσ φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 100.
Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Μϋτρηςη



Να αναγνωρύζουν τισ ςχϋςεισ μεταξϑ των μονϊδων μϋτρηςησ του χρϐνου.
Να χρηςιμοποιοϑν τα δευτερϐλεπτα ωσ μονϊδα μϋτρηςησ του χρϐνου ςτην επύλυςη
προβλημϊτων.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ






Να ερμηνεϑουν δεδομϋνα που παρουςιϊζονται ςε πύνακεσ.
Να ςυλλϋγουν και να παρουςιϊζουν δεδομϋνα ςε πύνακεσ ό/και γραφικϋσ
παραςτϊςεισ.
Να κατανοοϑν την ϋννοια τησ μεταβλητόσ, να ερμηνεϑουν και να επεξηγοϑν ςχϋςεισ
μεταξϑ μεταβλητών.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ (Digital Competence)
Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Οι ςκυταλοδρομύεσ εντϊχθηκαν ςτα ολυμπιακϊ αγωνύςματα ςτύβου ςτην Ολυμπιϊδα
του Λονδύνου το 1912. Σϐτε διεξόχθη μια ςκυταλοδρομύα 1600 μϋτρων
(200+200+400+800 μϋτρα), η οπούα δεν επαναλόφθηκε. Απϐ το 1912
ςτη τοκχϐλμη καθιερώθηκαν και ςυνεχύζονται μϋχρι ςόμερα οι ςκυταλοδρομύεσ 4x100
και 4x400 μϋτρων. Σο γυναικεύο αγώνιςμα των 4x100 διεξϊγεται απϐ το 1928, την
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πρώτη γυναικεύα ολυμπιϊδα ςτύβου του Ωμςτερνταμ.
εντϊχθηκαν ςτισ ολυμπιϊδεσ το 1972 ςτο Μϐναχο.

Οι

ςκυταλοδρομύεσ

4x400

Πρόβλημα
Η Παγκϐςμια Ομοςπονδύα τύβου αποφϊςιςε να δημιουργόςει μια ομϊδα
ςκυταλοδρομύασ 4Φ100 μϋτρων με τουσ καλϑτερουσ ϊνδρεσ αθλητϋσ απϐ ϐλο τον κϐςμο.
Η ομϊδα θα πρϋπει να απαρτύζεται απϐ 4 βαςικοϑσ αθλητϋσ. Για να επιλϋξει η
Ομοςπονδύα τουσ καλϑτερουσ αθλητϋσ πόρε τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα των αθλητών που
αγωνύςτηκαν ςτουσ τελευταύουσ Ολυμπιακοϑσ Αγώνεσ του Λονδύνου ςτα 100 μϋτρα αλλϊ
και αυτών που αγωνύςτηκαν ςτουσ τελευταύουσ Παγκϐςμιουσ Αγώνεσ κλειςτοϑ ςτύβου
το 2014.
Να προτεύνεισ ςτην Παγκϐςμια Ομοςπονδύα τουσ αθλητϋσ απϐ τουσ οπούουσ θα πρϋπει
να αποτελεύται η ομϊδα χρηςιμοποιώντασ κατϊλληλα επιχειρόματα.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 17 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΚΕΣΟΤ ΚΙΝΗΣΗ
ΣΗΛΕΥΨΝΙΑ
(MOBILE PHONE PLAN SELECTION)
Χαράιακπος Καρκέιιος & Αγγέια Πρωηοπαπά
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού
 Να χρηςιμοποιοϑν και να ςυγκρύνουν φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 1000.
 Να χρηςιμοποιοϑν και να ςυγκρύνουν κλϊςματα και δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ για την
επύλυςη προβλημϊτων.
 Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου και να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ.
 Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Άλγεβρα




Να χρηςιμοποιοϑν αλγεβρικϊ ςϑμβολα για την αναπαρϊςταςη και εξόγηςη
μαθηματικών ςχϋςεων.
Να επιλϋγουν και να χρηςιμοποιοϑν ποικύλεσ αναπαραςτϊςεισ (π.χ. αλγεβρικό
εξύςωςη, πύνακα, γραφικό) για την αναπαρϊςταςη ποςοτικών ςχϋςεων.
Να μετατρϋπουν αλγεβρικϋσ εξιςώςεισ ςε γραφικό παρϊςταςη.

Μϋτρηςη


Να κϊνουν μετατροπϋσ απϐ ευρώ ςε ςεντ.

τατιςτικό-Πιθανότητεσ



Να ερμηνεϑουν δεδομϋνα που παρουςιϊζονται ςε πύνακα.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:





Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)
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Πρόβλημα
Πιο κϊτω παρουςιϊζονται οι τιμϋσ για πακϋτα τηλεφωνύασ απϐ τρεισ εταιρεύεσ. Αφοϑ
μελετόςετε τα πιο κϊτω ςτοιχεύα, να βρεύτε ϋνα μοντϋλο που να βοηθϊ κϊποιον να
επιλϋγει ποια εταιρεύα και ποιο πακϋτο τον ςυμφϋρει ανϊλογα με τα λεπτϊ ομιλύασ, τα
μηνϑματα, τον ϐγκο δεδομϋνων διαδικτϑου (MB) που χρειϊζεται και την τιμό τησ
ςυςκευόσ.
Εταιρεύα Α:
MB

ΑΞΙΑ
ΚΙΝΗΣΟΤ
ΜΕΦΡΙ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΑΓΙΟ
(€)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΦΡΕΨΗ ΓΙΑ
MB

100

100

150

16

€2.50 / 50ΜΒ

300

300

300

220

23

€5.00 / 100ΜΒ

3

600

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ 500

290

38

€5.00 / 100ΜΒ

4

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ 1024 450

55

€5.00 / 512ΜΒ

ΛΕΠΣΑ
ΠΑΚΕΣΟ
ΟΜΙΛΙΑ

SMS

1

100

2

Οι κλόςεισ και τα SMS εύναι προσ ϐλα τα τοπικϊ δύκτυα, ςταθερϊ ό κινητϊ
Επιπλϋον χρεώςεισ για ϐλα τα πακϋτα: €0.07/λεπτϐ και €0.02/SMS
Λεπτϊ Ομιλύασ – Φρϋωςη ανϊ 15 δευτερϐλεπτϊ. Ελϊχιςτη διϊρκεια ςυμβολαύου: 18 μόνεσ
Εταιρεύα Β:
MB

ΑΞΙΑ
ΚΙΝΗΣΟΤ
ΜΕΦΡΙ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΑΓΙΟ
(€)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΦΡΕΨΗ
ΓΙΑ
MB

150

150

100

15

€0.0803/MB

350

350

350

150

22

€0.0701/MB

3

700

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ 700

200

35

€0.0604/MB

4

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ 2048 250

52

€0.0501/MB

ΛΕΠΣΑ
ΠΑΚΕΣΟ
ΟΜΙΛΙΑ

SMS

1

150

2

Οι κλόςεισ και τα SMS εύναι προσ ϐλα τα τοπικϊ δύκτυα, ςταθερϊ ό κινητϊ
Επιπλϋον χρεώςεισ για ϐλα τα πακϋτα: €0.08/λεπτϐ και €0.0207/SMS
Λεπτϊ Ομιλύασ – Φρϋωςη ανϊ 20 δευτερϐλεπτϊ. Διϊρκεια ςυμβολαύου: 24 μόνεσ
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Εταιρεύα Γ:
MB

ΑΞΙΑ
ΚΙΝΗΣΟΤ
ΜΕΦΡΙ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΑΓΙΟ
(€)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΦΡΕΨΗ ΓΙΑ
MB

200

200

110

20

€0.0806/MB

350

350

350

160

25

€0.0705/MB

3

700

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ 700

220

35

€0.0605/MB

4

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ 1536 280

50

€0.0505/MB

ΛΕΠΣΑ
ΠΑΚΕΣΟ
ΟΜΙΛΙΑ

SMS

1

200

2

Οι κλόςεισ και τα SMS εύναι προσ ϐλα τα τοπικϊ δύκτυα, ςταθερϊ ό κινητϊ
Επιπλϋον χρεώςεισ για ϐλα τα πακϋτα: €0.09/λεπτϐ και €0.021/SMS
Λεπτϊ Ομιλύασ – Φρϋωςη ανϊ 30 δευτερϐλεπτϊ. Διϊρκεια ςυμβολαύου: 24 μόνεσ
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 18 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΟΡΗΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ
(LAPTOP SELECTION)
Χαράιακπος Καρκέιιος & Αγγέια Πρωηοπαπά
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού
 Να χρηςιμοποιοϑν και να ςυγκρύνουν φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 10000.
 Να χρηςιμοποιοϑν και να ςυγκρύνουν κλϊςματα και δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ για την
επύλυςη προβλημϊτων.
 Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου και να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ.
 Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Άλγεβρα




Να χρηςιμοποιοϑν αλγεβρικϊ ςϑμβολα για την αναπαρϊςταςη και εξόγηςη
μαθηματικών ςχϋςεων.
Να επιλϋγουν και να χρηςιμοποιοϑν ποικύλεσ αναπαραςτϊςεισ (π.χ. αλγεβρικό
εξύςωςη, πύνακα, γραφικό) για την αναπαρϊςταςη ποςοτικών ςχϋςεων.
Να μετατρϋπουν αλγεβρικϋσ εξιςώςεισ ςε γραφικό παρϊςταςη.

Μϋτρηςη


Να κϊνουν μετατροπϋσ απϐ ευρώ ςε ςεντ.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ




Να ερμηνεϑουν δεδομϋνα που παρουςιϊζονται ςε πύνακα.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.
Να αξιοποιοϑν την ϋννοια του μϋςου ϐρου και τησ μϋςησ τιμόσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)
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Πρόβλημα
Ο Κώςτασ θϋλει να αγορϊςει φορητϐ υπολογιςτό, που θα τον χρηςιμοποιεύ κυρύωσ για
ψυχαγωγύα.
Πόγε ςε διϊφορεσ εταιρεύεσ και βρόκε κϊποια μοντϋλα που τον
ενδιαφϋρουν. Αν ο Κώςτασ διαθϋτει μϋχρι €1000 για την αγορϊ του υπολογιςτό, ποιον
υπολογιςτό του προτεύνετε;
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 19 – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΜΗ
ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ
(AIRLINE COMPANY AND TICKET PRICE)
Χαράιακπος Καρκέιιος & Αγγέια Πρωηοπαπά
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού
 Να χρηςιμοποιοϑν και να ςυγκρύνουν φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 1000000.
 Να χρηςιμοποιοϑν και να ςυγκρύνουν κλϊςματα και δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ για την
επύλυςη προβλημϊτων.
 Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου και να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ.
 Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Άλγεβρα




Να χρηςιμοποιοϑν αλγεβρικϊ ςϑμβολα για την αναπαρϊςταςη και εξόγηςη
μαθηματικών ςχϋςεων.
Να επιλϋγουν και να χρηςιμοποιοϑν ποικύλεσ αναπαραςτϊςεισ (π.χ. αλγεβρικό
εξύςωςη, πύνακα, γραφικό) για την αναπαρϊςταςη ποςοτικών ςχϋςεων.
Να μετατρϋπουν αλγεβρικϋσ εξιςώςεισ ςε γραφικό παρϊςταςη.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ






Να ερμηνεϑουν δεδομϋνα που παρουςιϊζονται ςε πύνακα.
Να διαβϊζουν και να καταςκευϊζουν ραβδογρϊμματα, εικονογρϊμματα, κυκλικϋσ και
γραμμικϋσ γραφικϋσ παραςτϊςεισ και να διαφοροποιοϑν τον τρϐπο παρουςύαςησ
ςυνεχών και κατηγορικών δεδομϋνων.
Να αξιολογοϑν διϊφορουσ τρϐπουσ παρουςύαςησ δεδομϋνων ςε ςχϋςη με την
αποτελεςματικϐτητα και τη ςυνϋπειϊ τουσ.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
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(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Πρόβλημα
Αεροπορικό εταιρεύα με ϋδρα την Ουϊςινγκτον θα αρχύςει τη λειτουργύα τησ με την
πραγματοπούηςη πτόςεων ςε τρεισ προοριςμοϑσ, το Λονδύνο, το Πεκύνο και το ϑδνεϒ.
Τπϊρχει ςκϋψη για πραγματοπούηςη 2 πτόςεων την βδομϊδα προσ Λονδύνο και μια προσ
τουσ ϊλλουσ προοριςμοϑσ, ϐλεσ μετ' επιςτροφόσ.
Οι επιβϊτεσ δικαιοϑνται να ϋχουν μια αποςκευό των 20Kg και μια χειραποςκευό των
8Kg. Κατϊ τη διϊρκεια των πτόςεων θα προςφϋρονται ςνακ, καφϋσ, γεϑμα και ποτϐ,
ςυνολικόσ αξύασ €12.
Μετϊ απϐ μελϋτη ςχετικών ερευνών, η εταιρεύα κατϋληξε ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ςε
περύοδο με μεγϊλη ζότηςη (Μϊη μϋχρι επτϋμβρη) η πληρϐτητα των πτόςεων
κυμαύνεται απϐ 80-100%, ενώ τουσ υπϐλοιπουσ μόνεσ απϐ 60-80%.
την εταιρεύα ϋχουν προςληφθεύ 16 πιλϐτοι, 50 αεροςυνοδού, 6 μηχανικού και 20
υπϊλληλοι ςε διϊφορεσ θϋςεισ, για τισ ανϊγκεσ των πτόςεων.
Όςον αφορϊ την ςυντόρηςη των αεροπλϊνων, γύνεται ςε ετόςια βϊςη.
Ο φϐροσ αεροδρομύου εύναι €100 ανϊ ϊτομο, ενώ η τιμόσ τησ κηροζύνησ κυμαύνεται ςτα
€1.3 ανϊ λύτρο.
Πιο κϊτω δύδονται ςτοιχεύα ςχετικϊ με τα αεροπλϊνα και τη μιςθοδοςύα (μηνιαύοσ
μιςθϐσ).

Τπϊρχει μια εταιρεύα με ϋδρα την Ουϊςινγκτον, η οπούα όδη κϊνει αυτϊ τα δρομολϐγια,
με τισ ακϐλουθεσ τιμϋσ:
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Ποιϐ αεροπλϊνο προτεύνετε ςτην εταιρεύα να χρηςιμοποιεύ για την εκτϋλεςη κϊθε
πτόςησ;
Ποιϊ τιμό προτεύνετε να χρεώνεται το κϊθε ειςιτόριο (για κϊθε προοριςμϐ), ώςτε να
εύναι ελκυςτικό και ταυτϐχρονα να αποφϋρει το μϋγιςτο κϋρδοσ ςτην εταιρεύα; Μπορεύτε
να ελϋγξετε αν υπϊρχει καλϑτεροσ τρϐποσ για τον προγραμματιςμϐ πτόςεων;
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 20 – ΣΟ ΖΨΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ
(AT THE ZOO)
Ειέλε Κωλζηαληίλοσ
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού
 Να εκτελοϑν πρϊξεισ πρϐςθεςησ και αφαύρεςησ με φυςικοϑσ αριθμοϑσ.
 Να χρηςιμοποιοϑν δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ για την επύλυςη προβλημϊτων.
 Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου για να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ.
 Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Γεωμετρύα



Να περιγρϊφουν θϋςεισ αντικειμϋνων ςτον χώρο, χρηςιμοποιώντασ ϋννοιεσ ϐπωσ
πϊνω-κϊτω, πύςω-μπροσ, δύπλα, μεταξϑ, δεξιϊ-αριςτερϊ.
Να περιγρϊφουν πώσ ςχετύζονται δϑο ό περιςςϐτερα αντικεύμενα ςτο χώρο και
αντιλαμβϊνονται ςχϋςεισ ςτο χώρο.

Μϋτρηςη






Να χρηςιμοποιοϑν ςυμβατικϋσ μονϊδεσ μϋτρηςησ του μόκουσ (mm, cm, m) για να
μετρόςουν αποςτϊςεισ.
Να κϊνουν μετατροπϋσ μεταξϑ των μονϊδων μϋτρηςησ του ύδιου μετρικοϑ
ςυςτόματοσ.
Να ερμηνεϑουν ςχϋδια υπϐ κλύμακα.
Να αναγνωρύζουν τισ ςχϋςεισ μεταξϑ των μονϊδων μϋτρηςησ του χρϐνου.
Να εκτιμοϑν τη χρονικό διϊρκεια γεγονϐτων.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ



Να οργανώνουν και να παρουςιϊζουν δεδομϋνα ςε πύνακεσ.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ (Digital Competence)
Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
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Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Πρόβλημα
Η οικογϋνεια Ηροδϐτου βρύςκεται για διακοπϋσ ςτην ϐμορφη πϐλη τησ Ιςπανύασ, τη
Βαρκελώνη. Μια πϐλη φημιςμϋνη για την αρχιτεκτονικό
τησ και τα αμϋτρητα
αξιοθϋατϊ τησ. Ϊνα απϐ αυτϊ εύναι και ο ξακουςτϐσ τησ
ζωολογικϐσ κόποσ που και τα 4 μϋλη τησ οικογϋνειασ
ανυπομονοϑν να επιςκεφτοϑν. ϑμφωνα με το
πρϐγραμμϊ τουσ θα επιςκεφτοϑν το ζωολογικϐ κόπο
την Παραςκευό (26/03) και θα ϋχουν μϐνο 2 ½ ώρεσ
ςτη διϊθεςό τουσ για να τον περιηγηθοϑν, γιατύ μϋςα
ςτην ύδια μϋρα ϋχουν προγραμματύςει να δουν κι ϊλλα αξιοθϋατα τησ
πϐλησ.
τϐχοσ ςου εύναι να βοηθόςεισ την οικογϋνεια Ηροδϐτου να καταφϋρει να δει ϐςα πιο
πολλϊ εύδη ζώων μπορεύ μϋςα ςτον διαθϋςιμο χρϐνο που ϋχει, ςχεδιϊζοντασ βόμα προσ
βόμα την καταλληλότερη γι’ αυτούσ διαδρομό ςτο ζωολογικϐ κόπο. Παρϊλληλα, να
τουσ βοηθόςεισ να αποφαςύςουν ποια εύναι η καταλληλϐτερη ώρα τησ ημϋρασ για να τον
επιςκεφτοϑν.
Σϋλοσ, καλεύςαι να παρουςιϊςεισ τη διαδρομό που ςχεδύαςεσ επεξηγώντασ και τουσ
λϐγουσ που την κϊνουν ιδανικό για τη ςυγκεκριμϋνη οικογϋνεια αλλϊ και για κϊθε
επιςκϋπτη του ζωολογικοϑ κόπου που ϋχει λιγϐτερο απϐ 3 ώρεσ ςτη διϊθεςό του για να
περιηγηθεύ.
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Προτιμόςεισ οικογϋνειασ:
«Θϋλω πϊρα πολύ να δω από κοντϊ….»
Κοσ Νίκοσ: Σα λιοντϊρια και τουσ γορύλλεσ
Κα Δανάη: Σισ φώκιεσ και τα φλαμύνγκο
Αφροδίτη (6 χρονών): Σουσ ελϋφαντεσ και τα καγκουρϐ
Αχιλλέασ (10 χρονών): Σουσ δρϊκουσ, τουσ κροκϐδειλουσ και τισ καμόλεσ

υμβουλϋσ φύλων:
Γεωργύα: «To show με τα δελφύνια εύναι ςυναρπαςτικό! Πρϋπει οπωςδόποτε να το
δεύτε!»
Αλϋξανδροσ: «Σα λιοντϊρια από τισ 12 μ.μ.- 5 μ.μ κοιμούνται οπόταν εύναι δύςκολο
να περϊςεισ και να τα δεισ εκεύνεσ τισ ώρεσ.»

Διαθϋςιμα εργαλεύα:

1. Φϊρτησ του ζωολογικού κόπου τησ Βαρκελώνησ (ηλεκτρονικϊ και ςε
ϋντυπη μορφό μεγϋθουσ Α3)
2. Προτιμόςεισ οικογϋνειασ
3. υμβουλϋσ φύλων που επιςκϋφτηκαν το ζωολογικό κόπο
4. Η/Τ
5. Φρονόμετρο
6. Μϋτρο
7. Skitch Touch application
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 21 – ΔΙΑΛΕΓΟΝΣΑ ΔΟΤΛΕΙΑ
(JOB SELECTION)
Ειέλε Κωλζηαληίλοσ

ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού
 Να χρηςιμοποιοϑν και να ςυγκρύνουν φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 10000.
 Να χρηςιμοποιοϑν και να ςυγκρύνουν κλϊςματα για την επύλυςη προβλημϊτων.
 Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου και να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ.
 Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.
Γεωμετρύα



Να περιγρϊφουν θϋςεισ αντικειμϋνων ςτο χώρο, χρηςιμοποιώντασ ϋννοιεσ ϐπωσ
πϊνω-κϊτω, πύςω-μπροσ, δύπλα, μεταξϑ, δεξιϊ-αριςτερϊ.
Να περιγρϊφουν πώσ ςχετύζονται δϑο ό περιςςϐτερα αντικεύμενα ςτο χώρο και
αντιλαμβϊνονται ςχϋςεισ ςτο χώρο.

Μϋτρηςη




Να χρηςιμοποιοϑν ςυμβατικϋσ μονϊδεσ μϋτρηςησ του μόκουσ (mm, cm, m) για να
μετρόςουν αποςτϊςεισ.
Να κϊνουν μετατροπϋσ μεταξϑ των μονϊδων μϋτρηςησ του ύδιου μετρικοϑ
ςυςτόματοσ.
Να ερμηνεϑουν ςχϋδια υπϐ κλύμακα.

Άλγεβρα



Να χρηςιμοποιοϑν αλγεβρικϊ ςϑμβολα για την αναπαρϊςταςη και εξόγηςη
μαθηματικών ςχϋςεων.
Να επιλϋγουν και να χρηςιμοποιοϑν ποικύλεσ αναπαραςτϊςεισ (π.χ. αλγεβρικό
εξύςωςη, πύνακα, γραφικό) για την αναπαρϊςταςη ποςοτικών ςχϋςεων.

τατιςτικό-Πιθανότητεσ


Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:
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Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Πρόβλημα
Ο Λουκϊσ εύναι 28 χρονών, ελεϑθεροσ και διαμϋνει μϐνοσ του ςε ϋνα διαμϋριςμα ςτα
Λατςιϊ. Ϊχει ςπουδϊςει αρχιτϋκτονασ ςτο Πανεπιςτόμιο Κϑπρου, ενώ ϋχει ολοκληρώςει
και το μεταπτυχιακϐ του ςτο Πανεπιςτόμιο τησ Γϋνοβασ ςτην Ιταλύα. Σα προηγοϑμενα
δϑο χρϐνια εργαζϐταν ςε ϋνα αρχιτεκτονικϐ γραφεύο, ϐμωσ πρϐςφατα παραιτόθηκε διϐτι
θεωροϑςε ϐτι μπορεύ να βρει καλϑτερη δουλειϊ με πιο ευνοώκοϑσ ϐρουσ εργαςύασ.
Για το ςκοπϐ αυτϐ, παρευρϋθηκε ςε πϋντε προςωπικϋσ ςυνεντεϑξεισ ςε διϊφορα
αρχιτεκτονικϊ γραφεύα. Απϐ τα πϋντε γραφεύα, του απϊντηςαν θετικϊ τα τρύα, και τώρα
ο Λουκϊσ πρϋπει να επιλϋξει ποιο απϐ τα τρύα γραφεύα τον καλϑπτει περιςςϐτερο, ϋτςι
ώςτε να ςυνεργαςτεύ μαζύ του.

ΓΡΑΥΕΙΟ Α

ΓΡΑΥΕΙΟ Β

ΓΡΑΥΕΙΟ Γ

€1200

€2100

€1700

€8 την ώρα

-

€5 την ώρα

Κοινωνικϋσ Αςφαλύςεισ

Ναι

Όχι

Ναι

13οσ μιςθόσ

Ναι

Ναι

Ναι

14οσ μιςθόσ

Όχι

Ναι

Όχι

8 π.μ.-4 μ.μ.

9 π.μ.-6 μ.μ.

Δ-Π

Δ-Π

(μύα ώρα
διϊλειμμα) Δ-Π

20 μϋρεσ

25 μϋρεσ

23 μϋρεσ

Ιατροφαρμακευτικό
περύθαλψη

Ναι

Όχι

Ναι

Bonus για κϊθε ϋργο

€200

-

€100

Καθαρόσ βαςικόσ μιςθόσ
Τπερωρύεσ

Ωρϊριο

Άδεια

8 π.μ-6 μ.μ.
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Ο Λουκϊσ θϋλει ςτην απϐφαςό του να ςυνυπολογύςει κι ϊλλουσ παρϊγοντεσ, εκτϐσ των
ωφελημϊτων που θα ϋχει απϐ κϊθε γραφεύο. Σο πρώτο που τον απαςχολεύ, ϐπωσ και
κϊθε αξιϐλογο αρχιτϋκτονα, εύναι το κατϊ πϐςον θα εύναι ελεϑθεροσ να δημιουργόςει, να
προτεύνει λϑςεισ, να λαμβϊνει αποφϊςεισ και να παύρνει πρωτοβουλύεσ. Απϐ τισ
ςυνεντεϑξεισ και μετϊ απϐ ςυζότηςη με τουσ πιθανοϑσ εργοδϐτεσ του, κατϊλαβε ϐτι δεν
όταν ϐλοι πρϐθυμοι να του δώςουν την ελευθερύα που επιθυμοϑςε, εκτϐσ απϐ το
Γραφεύο Γ. Ο δεϑτεροσ παρϊγοντασ που απαςχολεύ τον Λουκϊ εύναι το ευχϊριςτο
περιβϊλλον εργαςύασ. Και τα τρύα γραφεύα όταν καινοϑρια και εύχαν ωραύα αιςθητικό ωσ
χώροι, ϐμωσ διαπύςτωςε διαφορϋσ ωσ προσ τη ςχϋςη τϐςο των εργαζομϋνων μεταξϑ
τουσ, ϐςο και τη ςχϋςη των εργοδοτών με τουσ εργοδοτοϑμενουσ. το Λουκϊ ϊρεςε το
περιβϊλλον ςτο Γραφεύο Β, ϐπου ο εργοδϐτησ εύχε το ρϐλο του ςυντονιςτό μιασ ομϊδασ,
καθοδηγοϑςε και ςυμβοϑλευε τουσ υπαλλόλουσ του και όταν πολϑ φιλικϐσ και
ευχϊριςτοσ μαζύ τουσ. τα Γραφεύα Α και Γ υπόρχε η τυπικό ςχϋςη εργοδϐτηεργοδοτοϑμενου, με τον εργοδϐτη να ϋχει το ρϐλο του αφεντικοϑ και τουσ υπαλλόλουσ
να εκτελοϑν εντολϋσ.
Σϋλοσ, ο τρύτοσ παρϊγοντασ που πρϋπει να ςυνυπολογύςει ο Λουκϊσ εύναι η τοποθεςύα
του κϊθε γραφεύου.

Εϊν βριςκϐςουν εςϑ ςτη θϋςη του Λουκϊ, ποιο γραφεύο θα επϋλεγεσ για να εργαςτεύσ και
για ποιουσ λϐγουσ; Γρϊψε ϋνα γρϊμμα ςτο Λουκϊ ϐπου να του περιγρϊφεισ ξεκϊθαρα τα
επιχειρόματα και τουσ λϐγουσ που επιλϋγεισ το ϋνα γραφεύο αντύ των ϊλλων δϑο.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 22 – ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΓΛΨΑ
(MENU LANGUAGE)
Ειέλε Κωλζηαληίλοσ
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού
 Να χρηςιμοποιοϑν και να ςυγκρύνουν φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 1000000.
 Να εκτελοϑν πρϊξεισ πρϐςθεςησ και αφαύρεςησ με φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το
1000000.
 Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου ςτην επύλυςη προβλόματοσ.
 Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.
τατιςτικό - Πιθανότητεσ





Να ερμηνεϑουν δεδομϋνα που παρουςιϊζονται ςε πύνακα.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.
Να περιγρϊφουν και να ςυγκρύνουν ςϑνολα δεδομϋνων, χρηςιμοποιώντασ το μϋςο
ϐρο και την επικρατοϑςα τιμό.
Να καταγρϊφουν, να οργανώνουν και να παρουςιϊζουν δεδομϋνα ςε γραφικϋσ
παραςτϊςεισ ςυχνοτότων (ραβδογρϊμματα, κυκλικϋσ και γραμμικϋσ γραφικϋσ
παραςτϊςεισ).

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Πρόβλημα
Ο κϑριοσ Βαςύλησ εύναι ιδιοκτότησ ιταλικοϑ εςτιατορύου ςτην τουριςτικό περιοχό τησ
Λεμεςοϑ. Πριν απϐ λύγο καιρϐ πόρε την απϐφαςη να ανακαινύςει το εςτιατϐριϐ του. Μαζύ
με την ανακαύνιςη πόρε και την απϐφαςη να αλλϊξει και το μενοϑ του. Με δεδομϋνο ϐτι
δεν μπορεύ να τυπώςει το μενοϑ του ςε ϐλεσ τισ γλώςςεσ, θα πρϋπει να επιλϋξει, με βϊςη
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τα λεφτϊ που διαθϋτει, πϋντε γλώςςεσ για να ,εταφρϊςει το μενοϑ του, ώςτε να
εξυπηρετεύ ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερουσ πελϊτεσ.

Απϐ την εμπειρύα του, ςτα 25 χρϐνια που εξυπηρετεύ τουρύςτεσ, γνωρύζει ϐτι:
-

Οι Ιςπανού, οι Πορτογϊλοι και οι Λατινοαμερικϊνοι δεν μιλοϑν ϊλλη γλώςςα εκτϐσ
απϐ τη μητρικό τουσ.
Οι Γϊλλοι φεϑγουν απϐ το εςτιατϐριο ϐταν δεν υπϊρχει μενοϑ μεταφραςμϋνο ςτη
γλώςςα τουσ, επειδό προςβϊλλονται.
Οι Γερμανού μιλοϑν αρκετϊ καλϊ τα Αγγλικϊ, ϐπωσ και οι ουηδού.

τη διϊθεςό του ϋχει τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα απϐ την ιςτοςελύδα του Κυπριακοϑ
Οργανιςμοϑ Σουριςμοϑ (ΚΟΣ) για τισ αφύξεισ τουριςτών ςτην Κϑπρο απϐ το 2000 μϋχρι
το 2012.
Μπορεύσ να προτεύνεισ μια διαδικαςύα ώςτε να βρεθοϑν οι πϋντε πιο κατϊλληλεσ
γλώςςεσ για τα μενοϑ του κϑριο Βαςύλη; Ποιεσ εύναι αυτϋσ;
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 23 – ΦΕΔΙΑΖΟΝΣΑ ΕΝΑ ΠΙΣΙ
(DESIGNING A HOUSE)
Ειέλε Κωλζηαληίλοσ
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού
 Να χρηςιμοποιοϑν και να ςυγκρύνουν φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 1000000.
 Να εκτελοϑν πρϊξεισ πρϐςθεςησ, αφαύρεςησ, πολλαπλαςιαςμοϑ και διαύρεςησ με
φυςικοϑσ αριθμοϑσ.
 Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου και να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ.
 Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Γεωμετρύα





Να περιγρϊφουν θϋςεισ αντικειμϋνων ςτο χώρο, χρηςιμοποιώντασ ϋννοιεσ ϐπωσ
πϊνω-κϊτω, πύςω-μπροσ, δύπλα, μεταξϑ, δεξιϊ-αριςτερϊ.
Να ςχεδιϊζουν απλϊ και ςϑνθετα διςδιϊςτατα και τριςδιϊτατα ςχόματα.
Να αναφϋρουν τισ ονομαςύεσ διςδιϊτατων ςχημϊτων.
Να χρηςιμοποιοϑν τισ ιδιϐτητεσ των ςχημϊτων.

Μϋτρηςη





Να χρηςιμοποιοϑν ςυμβατικϋσ μονϊδεσ μϋτρηςησ του μόκουσ (mm, cm, m) για να
μετρόςουν αποςτϊςεισ.
Να κϊνουν μετατροπϋσ μεταξϑ των μονϊδων μϋτρηςησ του ύδιου μετρικοϑ
ςυςτόματοσ.
Να καταςκευϊζουν ςχϋδια υπϐ κλύμακα.
Να εκτιμοϑν και να υπολογύζουν την περύμετρο και το εμβαδϐν ςχημϊτων
χρηςιμοποιώντασ κατϊλληλεσ μονϊδεσ μϋτρηςησ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:




Αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ (Digital Competence)
Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)
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Πρόβλημα
Καλεύςαι να γύνεισ αρχιτϋκτονασ! Υτιϊξε ϋνα τριςδιϊςτατο μοντϋλο του ςπιτιοϑ, το οπούο
πιςτεϑεισ ϐτι εύναι η κατϊλληλη ςτεγαςτικό λϑςη (και η πιο οικονομικό) για την
οικογϋνεια Αναςταςύου.

Δεδομϋνα:
o Φωρϊφι 20m X 20m
o €800 / m2
o Να ϋχει τουλϊχιςτον:








μια κουζύνα
ϋνα μπϊνιο
δύο υπνοδωμϊτια
ϋνα ςαλόνι
μύα τραπεζαρύα
χώρο ςτϊθμευςησ για ϋνα αυτοκύνητο
αποθόκη

Διαθϋςιμα εργαλεύα:
- Cabri 3D
- Ρύγα
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 24 – ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΥΗ
(DIETARY SUPPLEMENTS)
Λέλος Καραληώλες & Χάρες Σεργίοσ
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού





Να ςυγκρύνουν ρητοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 1000.
Να επιλϑουν προβλόματα με δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ και ποςοςτϊ και να ελϋγχουν τη
λογικϐτητα τησ απϊντηςόσ τουσ.
Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου για την επύλυςη προβλημϊτων.
Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

Μϋτρηςη


Να κϊνουν μετατροπϋσ απϐ λύβρεσ ςε γραμμϊρια.

Άλγεβρα




Να χρηςιμοποιοϑν λεκτικϋσ και αλγεβρικϋσ εκφρϊςεισ, για να αναπαραςτόςουν
αθροιςτικϋσ και πολλαπλαςιαςτικϋσ ςχϋςεισ.
Να μοντελοποιοϑν και να επιλϑουν πλαιςιωμϋνα προβλόματα χρηςιμοποιώντασ
ποικύλεσ αναπαραςτϊςεισ, ϐπωσ γραφικϋσ παραςτϊςεισ, πύνακεσ.
Να εξϊγουν ςυμπερϊςματα για μια κατϊςταςη που μοντελοποιεύται.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ





Να διαβϊζουν και να καταςκευϊζουν ραβδογρϊμματα, εικονογρϊμματα, κυκλικϋσ και
γραμμικϋσ γραφικϋσ παραςτϊςεισ και διαφοροποιοϑν τον τρϐπο παρουςύαςησ
ςυνεχών και κατηγορικών δεδομϋνων.
Να αξιολογοϑν διϊφορουσ τρϐπουσ παρουςύαςησ δεδομϋνων ςε ςχϋςη με την
αποτελεςματικϐτητα και τη ςυνϋπειϊ τουσ.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:



Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
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Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Α. Warm up activity
την εποχό μασ ϐλο και περιςςϐτεροι ϊνθρωποι αςχολοϑνται με τον αθλητιςμϐ. Αυτϐ,
γιατύ ο καθιςτικϐσ τρϐποσ και η κακό διατροφό δημιουργοϑν προβλόματα υγεύασ
(καρδιοπϊθειεσ, παχυςαρκύα) και προβλόματα ςχετικϊ με την εμφϊνιςη των ατϐμων. Σο
ωραύο ςώμα ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα ςτην εποχό μασ για την επιτυχύα ςε ϐλουσ τουσ
τομεύσ. Καλό υγεύα και ωραύα εμφϊνιςη ςυνεπϊγονται καλϑτερη ποιϐτητα ζωόσ. Ο
αθλητιςμϐσ δύνει διϋξοδο ςτην ϋνταςη τησ ςϑγχρονησ ζωόσ, βοηθϊει πολλοϑσ απϐ εμϊσ
να ικανοποιόςουμε φιλοδοξύεσ και ςτϐχουσ και ςε τελικό ανϊλυςη ανεβϊζει την
αυτοεκτύμηςό μασ βοηθώντασ μασ ςτη διατόρηςη ϐχι μϐνο τησ ςωματικόσ αλλϊ και τησ
ψυχικόσ μασ υγεύασ.
Εύναι ςύγουρο ϐτι ςόμερα η διατροφό μασ εύναι πολϑ πλουςιϐτερη απ’ ϐτι παλιϐτερα. Απ΄
την ϊλλη πλευρϊ ϐμωσ, η αφθονύα βιομηχανοποιημϋνων ειδών διατροφόσ και η ϊγνοια
των βαςικών αρχών διατροφόσ ϋχουν οδηγόςει μεγϊλο τμόμα του πληθυςμοϑ ςε μη
ιςορροπημϋνη διατροφό. Ϊτςι παρατηρεύται το φαινϐμενο τησ πολϑ πλοϑςιασ
διατροφόσ ςε θερμύδεσ, λύπη και τησ ϋλλειψησ πρωτεώνών , βιταμινών και μετϊλλων. Ϊτςι
ο ϊνθρωποσ δεν μπορεύ να αποδώςει το μϋγιςτο των δυνατοτότων του, με αποτϋλεςμα
τη μεύωςη τησ απϐδοςησ του αθλητό και μακροχρϐνια, την εμφϊνιςη διϊφορων
παθόςεων. Βϋβαια, αυτϐ δεν ςημαύνει ϐτι δε θα μποροϑςε κϊποιοσ να καλϑψει ϐλεσ του
τισ ανϊγκεσ με ςυνηθιςμϋνα τρϐφιμα, μϐνο που θα ϋπαιρνε τϐςο μεγϊλεσ ποςϐτητεσ
ζϊχαρησ, λύπουσ, χοληςτερύνησ, αλατιοϑ, τεχνητών χρωςτικών ουςιών που θα επηρϋαζαν
ςοβαρϊ την υγεύα του. Επιπλϋον, η ποςϐτητα που θα ϋπρεπε να καταναλωθεύ θα όταν
τϐςο μεγϊλη, που θα όταν πϊνω απϐ τισ δυνατϐτητεσ του πεπτικοϑ ςυςτόματοσ. Εδώ
ακριβώσ ϋρχονται να δώςουν λϑςη τα ςυμπληρώματα διατροφόσ. Εξιςορροποϑν τη
διατροφό ςτα ςτοιχεύα που αυτό εύναι ελλειματικό, εξαςφαλύζοντασ καλϑτερεσ
αθλητικϋσ επιδϐςεισ, υγεύα και μακροζωύα. Η ιδανικό κατϊςταςη λοιπϐν εύναι μια υγιόσ
και ιςορροπημϋνη διατροφό που ςυμπληρώνεται απϐ τα κατϊλληλα επιλεγμϋνα
ςυμπληρώματα. Ϊτςι, δεν εξαντλεύται ο οργανιςμϐσ και παρϊλληλα αποφεϑγονται η
κϐπωςη και οι τραυματιςμού.
Οι παρακϊτω πληροφορύεσ προϋρχονται απϐ κουτιϊ ςυμπληρωμϊτων πρωτεϏνησ.
Μελετώντασ τισ ετικϋτεσ, να απαντόςετε τισ πιο κϊτω ερωτόςεισ.
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Δεδομϋνα:
Εταιρεύα: Optimum Nutrition (ON)
Σιμό: €60

Εταιρεύα: Muscletech
Σιμό: 42 USD
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Εταιρεύα: Sci-mx
Σιμό: 36GBP
Size: 908g

Εταιρεύα: PhD
Σιμό: 42 GBP
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Ερωτήςεισ κατανόηςησ
1.
2.
3.
4.

Ποια εταιρεύα δύνει τη μεγαλϑτερη ποςϐτητα πρωτεϏνησ ανϊ scoop;
Ποια εταιρεύα εύναι πιο οικονομικό; Δικαιολογόςτε την επιλογό ςασ.
Ποιο προώϐν ϋχει τισ πιο λύγεσ θερμύδεσ; Απϐ τι εξαρτϊται;
Ποιο προώϐν θα αγορϊζατε εςεύσ; Γιατύ;

Β. Πρόβλημα
Αυτό η ςυνεχόσ αϑξηςη τησ εναςχϐληςησ με τον αθλητιςμϐ ϋχει δημιουργόςει μια πολϑ
κερδοφϐρα επιχεύρηςη ανα τον κϐςμο. Αυτό η επιχεύρηςη εύναι οι εταιρεύεσ
ςυμπληρωμϊτων και ειδών υγιεινόσ διατροφόσ. Να δημιουργόςετε ϋνα μοντϋλο με το
οπούο θα μπορεύ κϊποιοσ να επιλϋξει το καλϑτερο ςυμπλόρωμα πρωτεϏνησ.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 25 – ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΚΤΠΕΛΟ
ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ
(FIFA WORLD CUP)
Λέλος Καραληώλες & Χάρες Σεργίοσ
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού






Να αναγνωρύζουν ποςϐτητεσ αριθμών μϋχρι το 10000.
Να ςυγκρύνουν και να διατϊςςουν τουσ φυςικοϑσ αριθμοϑσ μϋχρι το 10000.
Να χρηςιμοποιοϑν δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ, ποςοςτϊ και κλϊςματα για την επύλυςη
προβλημϊτων.
Να χρηςιμοποιοϑν την ϋννοια του λϐγου για την επύλυςη προβλημϊτων.
Να κρύνουν τη λογικϐτητα των αριθμητικών τουσ υπολογιςμών και των
αποτελεςμϊτων τουσ.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ







Να διαβϊζουν και να καταςκευϊζουν ραβδογρϊμματα, εικονογρϊμματα, κυκλικϋσ και
γραμμικϋσ γραφικϋσ παραςτϊςεισ και διαφοροποιοϑν τον τρϐπο παρουςύαςησ
ςυνεχών και κατηγορικών δεδομϋνων.
Να αξιολογοϑν διϊφορουσ τρϐπουσ παρουςύαςησ δεδομϋνων ςε ςχϋςη με την
αποτελεςματικϐτητα και τη ςυνϋπειϊ τουσ.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.
Να ταξινομοϑν ϋνα γεγονϐσ ωσ πιθανϐν, πολϑ πιθανϐν, λιγϐτερο πιθανϐν ό αδϑνατο
να ςυμβεύ.
Να υπολογύζουν τον μϋςο ϐρο και την επικρατοϑςα τιμό δεδομϋνων.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:





Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)
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Α. Warm up activity
Σο Παγκϐςμιο Κϑπελλο Ποδοςφαύρου (FIFA world Cup ό Μουντιϊλ) εύναι μια
ποδοςφαιρικό διοργϊνωςη, η οπούα πραγματοποιεύται κϊθε τϋςςερα χρϐνια.
Διοργανωτόσ εύναι η Διεθνόσ Ομοςπονδύα Ποδοςφαύρου (FIFA). Εύναι η κορυφαύα
ποδοςφαιρικό διοργϊνωςη ςτο πλανότη, η οπούα προςελκϑει μεγϊλο πλόθοσ θεατών,
τηλεθεατών αλλϊ και χορηγών. τη διοργϊνωςη λαμβϊνουν μϋροσ οι εθνικϋσ ομϊδεσ των
χωρών μελών τησ ομοςπονδύασ (FIFA), οι οπούεσ κατϊφεραν να προκριθοϑν μετϊ απϐ
προκριματικοϑσ αγώνεσ.
Παρϐλο που το 1857 δημιουργόθηκε η πρώτη ποδοςφαιρικό ομϊδα ςτο κϐςμο, η ανϊγκη
για τη δημιουργύα ενϐσ παγκϐςμιου κυπϋλλου όταν εμφανόσ. Μϐλισ το 1905 ϋγινε η
πρώτη ςυζότηςη για τη δημιουργύα μιασ τϋτοιασ διοργϊνωςησ απϐ τη FIFA. Ϊτςι το 1928
υπϐ την εποπτεύα του προϋδρου τησ FIFA Ζιλ Ριμϋ μια πενταμελόσ επιτροπό ςχεδύαςε τη
δημιουργύα του Πρώτου Παγκοςμύου Κυπϋλλου. Μετϊ απϐ αρκετό ςυζότηςη
αποφαςύςτηκε ϐτι η πρώτη διοργανώτρια χώρα θα όταν η Ουρουγουϊη. Τπόρξαν
αρκετϋσ αντιδρϊςεισ απϐ τισ Ευρωπαώκϋσ ομϊδεσ λϐγω τησ επιλογόσ μιασ χώρασ απϐ την
Λατινικό Αμερικό και το μεγϊλο ταξύδι που ϋπρεπε να διανϑςουν οι ομϊδεσ τουσ. Ϊτςι
αποφαςύςτηκε ϐτι απϐ το 1930 και μετϊ το Παγκϐςμιο Κϑπελλο θα διεξϊγεται κϊθε
τϋςςερα χρϐνια ϐπου θα αγωνύζονται οι 32 καλϑτερεσ ομϊδεσ που θα προϋκυπταν απϐ
τουσ προκριματικοϑσ αγώνεσ.
Μετϊ απϐ αρκετό ςυζότηςη αποφαςύςτηκε ϐτι το Παγκϐςμιο Κϑπελλο θα γύνεται
εναλλϊξ μεταξϑ των ηπεύρων. Σα τελευταύα χρϐνια εκτϐσ απϐ την Αμερικό και την
Ευρώπη, εντϊχθηκε η Αςύα και η Αφρικό. Με την πϊροδο του χρϐνου, το Παγκϐςμιο
Κϑπελλο κϋρδιςε την παγκϐςμια αναγνώριςη και ςόμερα αποτελεύ τη δεϑτερη
δημοφιλϋςτερη αθλητικό διοργϊνωςη, μετϊ τουσ Ολυμπιακοϑσ Αγώνεσ. Η διοργϊνωςη
αυτό προςφϋρει τερϊςτια κϋρδη ςτισ εταιρεύεσ ςτοιχημϊτων. Για αυτϐ μελετώντασ τα
παρακϊτω ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα των ομϊδων θα θϋλαμε να μποροϑμε να ςτοιχηματύζουμε
με το μικρϐτερο ρύςκο και το μεγαλϑτεροκϋρδοσ.
Όμιλοι:
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Απόδοςη κϊθε ομϊδασ ςτο ςτούχημα:

Ποςοςτϊ κυπϋλλων που κατϋκτηςε η καθε ομαδα ςτην ιςτορύα του Μουντιϊλ:

Chart Title
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

5%5%
5%

ΙΣΑΛΙΑ

26%

11%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ
ΟΤΡΟΤΓΟΤΑΗ

11%
16%

21%

ΙΠΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
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Η ομϊδα τησ Ιςπανύασ:

Σα ςτοιχεύα για ϐλεσ τισ ομϊδεσ βρύςκονται ςτην ιςτοςελύδα: http://www.sportdata.gr/rosters.htm
Ερωτήςεισ κατανόηςησ
1. Μελετώντασ τα πιο πϊνω ςτοιχεύα, ποιεσ ομϊδεσ απο τουσ ομύλουσ πιςτεϑτε ϐτι
θα περϊςουν ςτην επϐμενη φϊςη; (Περνοϑν οι δυο πρώτοι απϐ κϊθε ϐμιλο)
2. Ποια ομϊδα ϋχει την καλϑτερη απϐδοςη ςτο ςτούχημα; Εύναι πιθανϐν να κερδύςει
τη διοργϊνωςη; Σι πιςτεϑετε;
3. Ποια ομϊδα ϋχει τη χαμηλϐτερη απϐδοςη ςτο ςτούχημα; Εύναι πιθανϐν να κερδύςει
τη διοργϊνωςη;
4. Ποιοσ εύναι ο μϋςοσ ϐροσ ηλικύασ των παικτών τησ Εθνικόσ ομϊδασ τησ Ιςπανύασ;
5. Ποια εθνικό ϋχει τα πιο πολλϊ τϋρμαρα ςτα προκριματικϊ και τουσ ομύλουσ του
Παγκοςμύου Κυπϋλλου;
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Β. Πρόβλημα
Αυτϐ το καλοκαύρι αναμϋνεται ϋντονη ςτοιχηματικό δραςτηριϐτητα. Αρκετϐσ κϐςμοσ θα
ςτοιχηματύςει ςτισ ομϊδεσ του Παγκοςμύου Κυπϋλλου. Να δημιουργόςετε ϋνα μοντϋλο με
το οπούο να μπορεύ κϊποιοσ να επιλϋξει το φαβορύ για την κατϊκτηςη του Παγκοςμύου
Κυπϋλου, λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐλα τα ςτοιχεύα τησ κϊθε ομϊδασ. τϐχοσ εύναι το κϋρδοσ
με το λιγϐτερο δυνατϐ ρύςκο.
Επύςησ, το μοντϋλο θα πρϋπει να δεύχνει ποιεσ ομϊδεσ ϋχουν τισ καλϑτερεσ πιθανϐτητεσ
να εύναι ςτα ημιτελικϊ τησ διοργϊνωςησ. Θα πρϋπει να επεξηγόςετε λεκτικϊ το μοντϋλο
ςασ, ώςτε να πεύςετε και κϊποιον που δεν ϋχει γνώςεισ για ςτοιχόματα να ςτοιχηματύςει.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 26 – ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
ΣΑΙΝΙΨΝ
(INTERNET MOVIE DATABASE IMDb)
Λέλος Καραληώλες & Χάρες Σεργίοσ
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού


Να χρηςιμοποιοϑν
προβλημϊτων.

φυςικοϑσ

και

δεκαδικοϑσ

αριθμοϑσ

για

την

επύλυςη

τατιςτικό – Πιθανότητεσ





Να διαβϊζουν και να καταςκευϊζουν ραβδογρϊμματα, εικονογρϊμματα, κυκλικϋσ και
γραμμικϋσ γραφικϋσ παραςτϊςεισ και να διαφοροποιοϑν τον τρϐπο παρουςύαςησ
ςυνεχών και κατηγορικών δεδομϋνων.
Να αξιολογοϑν διϊφορουσ τρϐπουσ παρουςύαςησ δεδομϋνων ςε ςχϋςη με την
αποτελεςματικϐτητα και τη ςυνϋπειϊ τουσ.
Να εκτελοϑν διαδικαςύεσ ϐπωσ η ταξινϐμηςη, η ποςοτικοπούηςη, η ςτϊθμιςη και η
μετατροπό πολλών δεδομϋνων ςε ομϊδεσ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:





Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Α. Warm up activity
H Διαδικτυακό Βϊςη Δεδομϋνων Σαινιών (ςτα αγγλικϊ Internet Movie Database IMDb)
εύναι η μεγαλϑτερη κινηματογραφικό βϊςη δεδομϋνων ςτο διαδύκτυο και δημιουργόθηκε
το 1990, ϐταν δεν υπόρχε ακϐμα ο Παγκϐςμιοσ Ιςτϐσ (WWW). την αρχικό περύοδο
λειτουργοϑςε μϐνο μϋςω ανταλλαγόσ μηνυμϊτων e-mail. Όταν κϊποιοσ όθελε να μϊθει
ςτοιχεύα για μια ταινύα ϋςτελνε μόνυμα ςτη διεϑθυνςη τησ IMDb και ϋπαιρνε μια
αυτϐματη απϊντηςη. Όταν ο Παγκϐςμιοσ Ιςτϐσ εξελύχθηκε και διαδϐθηκε με εκπληκτικϐ
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ρυθμϐ η IMDb μετατρϊπηκε ςε ιςτοςελύδα και με αυτϐ τον τρϐπο παρϋχει τισ υπηρεςύεσ
τησ ϋωσ ςόμερα. Απϐ το 1998 ανόκει ςτην εταιρεύα Amazon και ςτισ 17 Οκτωβρύου 2013
γιϐρταςε τα 23α γενϋθλιϊ τησ. Σο ρύςκο για επιλογό κακόσ ταινύασ ό ςειρϊσ μειώνεται με
τη χρόςη τησ ιςτοςελύδασ αφοϑ παρουςιϊζει πληροφορύεσ για ϐλα ϐςα αφοροϑν τη
μικρό και μεγϊλη οθϐνη (ηθοποιοϑσ, ταινύεσ, τηλεοπτικϊ προγρϊμματα, παρουςιαςτϋσ
τησ τηλεϐραςησ και ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ ταινιών ό προγραμμϊτων) ακϐμα και για
βιντεοπαιχνύδια.
Η καταγραφό δεδομϋνων του 2009 ϋδειξε πωσ η IMDb περιϋχει πληροφορύεσ για
περιςςϐτερο απϐ 1000000 τύτλουσ ταινιών, ςειρών και λοιπών προγραμμϊτων, καθώσ
και για περύπου 3000000 ανθρώπουσ.
Φρυςϋσ φαύρεσ
Οι γνωςτϋσ Φρυςϋσ φαύρεσ (αγγλ. Golden Globe Awards) εύναι κινηματογραφικϊ και
τηλεοπτικϊ βραβεύα που διοργανώνονται απϐ το 1944 κϊθε χρϐνο ςτην Αμερικό.
Διοργανώνονται απϐ την Ϊνωςη Ανταποκριτών Ξϋνου Σϑπου του Φϐλυγουντ, η οπούα
αποτελεύται απϐ δημοςιογρϊφουσ που διαμϋνουν ςτο Φϐλυγουντ και αρθρογραφοϑν ςε
εφημερύδεσ και περιοδικϊ εκτϐσ των Η.Π.Α. Σα βραβεύα ξεκύνηςαν να μεταδύδονται απϐ
το τηλεοπτικϐ δύκτυο TBS και κατϊ καιροϑσ μεταδϐθηκαν και απϐ τα τρύα μεγϊλα
τηλεοπτικϊ δύκτυα των Η.Π.Α. (ABC, CBS, NBC). Μαζύ με τα βραβεύα του ωματεύου των
Ηθοποιών, οι Φρυςϋσ φαύρεσ κορυφώνουν το δρϐμο προσ τα Όςκαρ. Η απονομό των
βραβεύων εύναι πϊρα πολϑ δημοφιλόσ και αυτό τη ςτιγμό εύναι η τρύτη ςε τηλεθϋαςη
πύςω απϐ τα Όςκαρ και τα Grammy.
Οι Φρυςϋσ φαύρεσ αποτελοϑν μεγϊλη διϊκριςη για τουσ ηθοποιοϑσ και τισ ταινύεσ που τα
κερδύζουν. Εύναι απϐ τα πιο ςημαντικϊ κινηματογραφικϊ βραβεύα. Η απϐκτηςη χρυςόσ
ςφαύρασ ό ακϐμα και η υποψηφιϐτητα για την απϐκτηςό τησ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ
απϐ μεγϊλεσ κινηματογραφικϋσ εταιρύεσ για την εμπορικό προώθηςη των ταινιών.
Ερωτήςεισ κατανόηςησ
- Σι πληροφορύεσ παρϋχει η IMDb;
- Γνωρύζετε περιςςϐτερα για την εν λϐγω ιςτοςελύδα;
- Γιατύ εύναι ςημαντικϐ να κερδύςει χρυςό ςφαύρα μια ταινύα;

Β. Πρόβλημα
Ο Γιϊννησ εύναι φοιτητόσ ςτο Σμόμα Επιςτημών τησ Αγωγόσ ςτο Πανεπιςτόμιο Κϑπρου.
Λϐγω τησ οικονομικόσ κρύςησ, εργϊζεται και ωσ ςερβιτϐροσ για να εύναι οικονομικϊ πιο
ελεϑθεροσ, ϋτςι καθημερινϊ ϋχει ϋνα βαρυφορτωμϋνο πρϐγραμμα το οπούου του αφόνει
μια ώρα ελεϑθερο χρϐνο. το διϊςτημα αυτϐ θϋλει να ξεκουρϊζεται απϐ την πύεςη τησ
μϋρασ κι ϋτςι αποφϊςιςε να ξεκινόςει να παρακολουθεύ μια ςειρϊ. Ϊχει καταλόξει ςε
πϋντε ςειρϋσ ϐμωσ δυςκολεϑεται ςτην επιλογό τησ καλϑτερησ. Πιο κϊτω παρουςιϊζονται
ςτοιχεύα κϊθε ςειρϊσ απϐ την IMDb. Με βϊςη αυτϊ τα ςτοιχεύα, να προτεύνετε ςτο Γιϊννη
την καλϑτερη ςειρϊ γρϊφοντασ τον λϐγο επιλογόσ τησ και παρουςιϊζοντασ μια
μαθηματικό φϐρμουλα η οπούα να ιςχυροποιεύ τη γνώμη ςασ.
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τοιχεύα ςειρών/ταινιών:

Μϋςοσ ϐροσ

Σύτλοσ
ςειρϊσ/ταινύα

Εύδοσ

εζϐν

σ

Φρόςτεσ

διϊρκειασ

Βαθμολογύ

που

κϊθε

α χρηςτών

βαθμολϐγη

επειςοδύου

Βραβεύα

ςαν
2 χρυςϋσ

Breaking Bad
(2008)

ςφαύρεσ, ϊλλα
Δρϊςη, θρύλερ

5

45΄

9.6

442150

58 βραβεύα και
134
υποψηφιϐτητεσ

Game of

Περιπϋτεια,

Thrones

δρϊμα,

(2011)

φανταςύα

1 χρυςό ςφαύρα,

3
(31η
Μαρτύου,

60΄

9.5

513386

ϊλλα 49 βραβεύα
και 109
υποψηφιϐτητεσ

νϋα ςεζϐν)

5 χρυςϋσ
Homeland
(2011)

ςφαύρεσ, ϊλλα

Δρϊμα,
μυςτόριο,

4

60΄

8.6

133940

32 βραβεύα και
55

θρύλερ

υποψηφιϐτητεσ
2 χρυςϋσ
Prison Break

Περιπϋτεια,

(2005)

δρϊμα

4

45΄

8.6

204748

ςφαύρεσ, ϊλλα 4
βραβεύα και 22
υποψηφιϐτητεσ
2 χρυςϋσ

Two and a
half men

ςφαύρεσ, ϊλλα
Κωμωδύα

11

22΄

7.3

138404

28 βραβεύα και
63
υποψηφιϐτητεσ
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Περιλόψεισ ςειρών/ταινιών:
Breaking Bad
Για να εξαςφαλύςει το μϋλλον τησ οικογϋνειϊσ του, μετϊ τη διϊγνωςη
του με καρκύνο του πνεϑμονα ϋνασ καθηγητόσ χημεύασ (ιδιοφυϏα)
ςτο λϑκειο ςυνεργϊζεται με ϋναν πρώην μαθητό του για να
μαγειρϋψουν και να πουλόςουν την πιο αγνό crystal meth
(ναρκωτικϐ).

Game of Thrones
Επτϊ οικογϋνειεσ ευγενών αγωνύζονται για τον ϋλεγχο τησ μυθικόσ
γησ του Westeros.

Homeland
Όταν ο πεζοναϑτησ Nicolas Brody επϋςτρεψε ςτο ςπύτι μετϊ απϐ
οκτώ ϋτη αιχμαλωςύασ ςτο Ιρϊκ, ο αξιωματικϐσ πληροφοριών Carrie
Mathison εύναι ο μϐνοσ που υποπτεϑεται ϐτι μπορεύ να ϋχουν
"γυρύςει".

Prison Break
ε μια πολιτικό ςυνωμοςύα ϋνασ αθώοσ ϊνθρωποσ καταδικϊςτηκε ςε
θϊνατο. Η μϐνη του ελπύδα εύναι ο αδελφϐσ του που ϋθεςε ωσ
αποςτολό του να πϊει ςκϐπιμα ςτην ύδια φυλακό με αυτϐν,
προκειμϋνου να τον βοηθόςει να αποδρϊςουν.

Two and a half men
Η εργϋνικη ζωό ενϐσ πιανύςτα διακϐπτεται απϐτομα ϐταν ο αδελφϐσ
του μαζύ με το γιο του μετακομύζουν ςτο παραλιακϐ του ςπύτι.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 27 – ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ ΣΗ
ΓΗ
(WORLD DISTRIBUTION OF WEALTH)
Λέλος Καραληώλες & Χάρες Σεργίοσ
ΣOΦΟΙ (Mathematical Competence)
Οι μαθητϋσ να εύναι ικανού:
Αριθμού



Να χρηςιμοποιοϑν φυςικοϑσ, δεκαδικοϑσ αριθμοϑσ και ποςοςτϊ για την επύλυςη
προβλημϊτων.
Να επιλϑουν προβλόματα αναλογύασ.

τατιςτικό – Πιθανότητεσ


Να οργανώνουν και να παρουςιϊζουν ραβδογρϊμματα και κυκλικϋσ γραφικϋσ
παραςτϊςεισ.

ΒΑΙΚE ΔΕΞΙOΣΗΣΕ (KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING)
Μϋςω του προβλόματοσ γύνεται:





Ενύςχυςη των κοινωνικών δεξιοτότων μϋςω ςυνεργατικόσ εργαςύασ (Social
Competences)
Ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ςτη μητρικό γλώςςα μϋςω τησ χρόςησ ακριβοϑσ και
ςαφοϑσ ορολογύασ (Communication in the mother tongue)
Ενύςχυςη τησ αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ μϋςω δραςτηριοτότων επϋκταςησ
(Learning to Learn)
Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών (Sense of Initiative)

Ϊνα απϐ τα γνωςτϊ προγρϊμματα υπολογιςτό εύναι το Google Earth, με τη βοόθεια του
οπούου μποροοϑμε να «μεταβοϑμε» ςε ϐποια τοποθεςύα θϋλουμε. Εύναι πραγματικϊ
μαγικϐ να βλϋπουμε τη γαλϊζια ςφαύρα ϋτςι ϐπωσ ακριβώσ εύναι, χωρύσ ςϑνορα και κϊθε
λογόσ ανθρωπύνων διαχωριςμών. Η ελευθερύα που ϋχουμε να ταξιδϋψουμε ςε ϐποιο
μϋροσ τησ γησ θϋλουμε, μασ κϊνει να διερωτϐμαςτε γιατύ υπϊρχουν τϐςεσ αδικύεσ και
ανιςϐτητεσ ςτη ζωό. Πατώντασ το κουμπύ ςτην όπειρο τησ Αφρικόσ και ακολοϑθωσ ςτην
Αμερικό μποροϑμε εϑκολα να διακρύνουμε τισ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτο βιοτικϐ επύπεδο
των κατούκων τουσ.
Ϊνα ερώτημα γϑρω απϐ το οπούο υπϊρχει ϋντονη ςυζότηςη εύναι ο τρϐποσ με τον οπούο
κατανϋμεται ο πλοϑτοσ ςτη γη. Πϐςοι εύναι οι φτωχού; Πϐςοι εύναι οι πλοϑςιοι; Ϊτςι η
ελβετικό τρϊπεζα Credit Souisse ϋχει ετοιμϊςει ϋκθεςη για τον παγκϐςμιο πλοϑτο του
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2012. Ο πιο κϊτω πύνακασ παρουςιϊζει την κατανομό του πλοϑτου καιδιαχωρύζει τον
πληθυςμϐ ςε ομϊδεσ ανϊλογα με την περιουςύα τουσ.
Α. Warm up activity:
Πύνακασ για την κατανομό του παγκόςμιου πλούτου το 2012:
Ομϊδα
Περιουςύα
πληθυςμοϑ

Πληθυςμϐσ

Ποςοςτϐ
ενόλικο
τησ γησ

ςτον υνολικό Ποςοςτϐ
ςτη
πληθυςμϐ περιουςύα ςυνολικό
περιουςύα τησ Γησ

Α

>$1000000 29000000

0.6 %

$87,5 τρισ

39.3%

Β

$100000$1000000
$10000100000$
<$10000

344000000

7.5 %

$95,9 τρισ

43 %

1035000000

22.5 %

$32.1 τρισ

14.4%

3184000000

69.4 %

$7.3 τρισ

3.3%

Γ
Δ

Γραφικό παρϊςταςη για την κατανομό του παγκόςμιου πλούτου το 2011:

Ερωτήςεισ κατανόηςησ
1. Κατανϋμεται ύςα ο πλοϑτοσ τησ γησ;
2. Ποια ομϊδα πληθυςμοϑ ϋχει τη μεγαλϑτερη ςυνολικό περιουςύα;
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3. Πϐςα δολϊρια εύναι η ςυνολικό περιουςύα των ανθρώπων;
4. Πϐςη περιουςύα αναλογεύ ςε κϊθε ϊνθρωπο;

Β. Πρόβλημα
Παρϐλο που η Κύνα, η Ινδύα, η Λατινικό Αμερικό και η Αφρικό αντιπροςωπεϑουν το 56%
του παγκϐςμιου πληθυςμοϑ, εντοϑτοισ κατϋχουν μϐλισ το 16% του πλοϑτου. Η Ευρώπη
κατϋχει περύπου το 1/3. Αν ζοϑςαμε ςε ϋνα δύκαιο κϐςμο ϐπου οι ϊνθρωποι θα εύχαν ύςα
δικαιώματα και ευκαιρύεσ και ο πλοϑτοσ θα μοιραζϐταν ςτα ύςα ςε ϐλουσ τουσ
ανθρώπουσ, πώσ θα όταν κατανεμημϋνοσ κατϊ τη γνώμη ςασ; Με βϊςη τα πιο πϊνω
ςτοιχεύα, να γρϊψετε το ποςϐ του πλοϑτου που αντιςτοιχεύ ςε κϊθε όπειρο. Επύςησ η
απϊντηςη ςασ πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ μια αφύςα που να παρουςιϊζει και να
δικαιολογεύ τη ςκϋψη ςασ.
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