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ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΘΕΜΑ: ΓΡΙΦΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
Σο Επιςτθμονικό Εποπτικό υμβοφλιο του Πρότυπου Πειραματικοφ Γυμναςίου
Ευαγγελικισ χολισ μφρνθσ προκθρφςςει τον 2ο Πανελλινιο Μακθματικό
Διαγωνιςμό για μακθτζσ Γυμναςίου και
Λυκείου,με
Θζμα:
«Γρίφοι
και
Μακθματικά». τόχοσ του διαγωνιςμοφ είναι να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να
καλλιεργιςουν και να αναπτφξουν τον μακθματικό τρόπο ςκζψθσ, ανακαλφπτοντασ
εφαρμογζσ των Μακθματικϊν ςε διαφορετικά πεδία τθσ πραγματικισ ηωισ. Με
αυτόν τον τρόπο, κα βοθκθκοφν ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ ότι τα Μακθματικά δεν είναι
απλά ζνα ακόμθ ςχολικό μάκθμα, αλλά κάτι περιςςότερο∙ ζνασ κϊδικασ
επικοινωνίασ, μια γλϊςςα ζκφραςθσ και ζνα εργαλείο κατανόθςθσ του
περιβάλλοντοσ και τθσ ηωισ μασ.
Σο κζμα του διαγωνιςμοφ για τθ ςχολικι χρονιά 2014-15 αφορά τουσ
γρίφουσ και τθ ςφνδεςθ τουσ με τα Μακθματικά. Οι γρίφοι και τα αινίγματα
αποτελοφν ζνα από τα ελάχιςτα κοινά χαρακτθριςτικά που απαντϊνται ςε όλουσ
τουσ πολιτιςμοφσ, ανεξαρτιτωσ γεωγραφικοφ ι ιςτορικοφ πλαιςίου. Από τουσ
ουμζριουσ, τθν Αρχαία Αίγυπτο, τθν Αρχαία Ελλάδα και τθ Ρϊμθ ζωσ τουσ
πολιτιςμοφσ τθσ Περςίασ, τθσ Ινδίασ και τθσ Κίνασ, οι γρίφοι και τα Μακθματικά που
τα ςυνόδευαν αποτζλεςαν αναπόςπαςτο κομμάτι των πολιτιςμϊν μζςα ςτουσ
οποίου δθμιουργικθκαν, ενϊ όςοι κατάφερναν να τουσ λφςουν περιβάλλονταν με
καυμαςμό.
Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι μακθτζσ (ι ομάδεσ μακθτϊν) να
καταςκευάςουν ζναν γρίφο μζςω μιασ ιςτορίασ ι ενόσ προβλιματοσ, τον οποίο κα
επιλφςουν αναλφοντασ τθ μακθματικι και λογικι δομι τθσ ςκζψθσ που
χρθςιμοποίθςαν. τθν εργαςία που κα ςυντάξουν κα αναλφςουν τον μακθματικό
τρόπο ςκζψθσ περιγράφονταστον τρόπο που εφαρμόηονται τα Μακθματικά ςτθ
ςυγκεκριμζνθ ςπαηοκεφαλιά – αίνιγμα – γρίφο. Σα κείμενα μποροφν να
περιλαμβάνουν για παράδειγμα μακθματικοφσ γρίφουσ ι κουίη, αςτυνομικοφσ
γρίφουσ, αινίγματα, παράδοξα, προβλιματα εφρεςθσ κρυμμζνου κθςαυροφ,
κϊδικεσ κρυπτογράφθςθσ ι αποκρυπτογράφθςθσ.Σο ηθτοφμενο είναι θ εργαςία να

ζχει ωσ κεντρικό άξονα τθ Μακθματικι Λογικι και τθν εφρεςθ τθσ λφςθσ μζςα από
λογικά βιματα, αναδεικνφοντασ τον ςθμαίνοντα ρόλο που ζχει ο μακθματικόσ
τρόποσ ανάλυςθσ ςτθ διερεφνθςθ και επίλυςθ γρίφων και προβλθμάτων. Μποροφν,
αν επικυμοφν, να ςυνοδεφουν το κείμενο τουσ με εικόνεσ, ςχεδιαγράμματα,
φωτογραφίεσ ι βίντεο.Η πρωτοτυπία ςτθν επιλογι του κζματοσ και του τρόπου
ανάπτυξθσ αποτελοφν τα βαςικά ςτοιχεία αξιολόγθςθσ κάκε εργαςίασ. Πιο
ςυγκεκριμζνα, τα ςτοιχεία τα οποία κα λθφκοφν υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ των
εργαςιϊν, είναι τα παρακάτω:
• Η πρωτοτυπία του κζματοσ και των ιδεϊν που παρουςιάηονται.
• Η δθμιουργικότθτα και τα καινοτόμα ςτοιχεία ςτα ζργα των μακθτϊν.
• Η ποιότθτα τθσ παρουςίαςθσ (ςαφινεια, χριςθ βοθκθτικοφ υλικοφ, δομι τθσ
εργαςίασ, θ αναφορά των πθγϊν).
• Η αναγνϊριςθ και θ ανάδειξθ των Μακθματικϊν δομϊν ςτο γρίφο που
παρουςιάηεται.
• Η τεκμθριωμζνθ ανάλυςθ των Μακθματικϊν ιςχυριςμϊν με βάςθ τισ γνϊςεισ
τθσ βακμίδασ ςτθν οποία ανικει ο μακθτισ (Γυμνάςιο – Λφκειο).
• Η ορκι χριςθ τθσ Μακθματικισ γλϊςςασ και ορολογίασ.
Αναλυτικά οι οδθγίεσ του διαγωνιςμοφ αναγράφονται ςτθν ιςτοςελίδα του
ςχολείου: http://gym-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/ . Για οποιαδιποτε άλλθ ερϊτθςθ ι
διευκρίνιςθ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ: gymevsch@sch.gr, με τθν ζνδειξθ: Για τον Μαθηματικό
Διαγωνισμό.
Οι ςυμμετοχζσ πρζπει να αποςταλοφν μζςω του ςχολείου όπου φοιτοφν οι
μακθτζσ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ gymevsch@sch.gr, με τθν ζνδειξθ:
Συμμετοχή για τον Μαθηματικό Διαγωνισμό ι ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ:
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάςιο Ευαγγελικισ χολισ μφρνθσ, Λζςβου 4, Σ.Κ 17123,
Νζα μφρνθ, το αργότερο έωσ τηνΠαραςκευή 10 Απριλίου 2015.
Οι εργαςίεσ κα αξιολογθκοφν από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που ορίηεται από
το ΕΠΕ του Π.Π. Γυμναςίου Ευαγγελικισ χολισ μφρνθσ. Θα βραβευκοφν οι τρεισ
καλφτερεσ εργαςίεσ (ατομικζσ ι ομαδικζσ) για το Γυμνάςιο και αντίςτοιχα για το
Λφκειο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΕ

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

Επ. Κακ. Γεϊργιοσ Μπαραλισ

Νικόλαοσ Λινάρδοσ

