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 Μαθηματικϊ ςτην εκπαύδευςη:
◦ δημιουργικότητα
◦ επίλυςη προβλήματοσ – ρεαλιςτικά
Μαθηματικά
◦ ζητόματα γλώςςασ και επικοινωνύασ
 Μαθηματικϊ ςτην καθημερινότητα:
◦ οικονομύα και ϊλλεσ επιςτόμεσ
◦ αθλητιςμόσ
◦ τϋχνη
 Μαθηματικϊ ωσ επιςτόμη:
◦ ιςτορύα – φιλοςοφύα –επιςτημολογύα

Επύλυςη προβλόματοσ

NCTM Standards

 …εύναι η «τϋχνη» τησ εναςχόληςησ

 καταςκευό νϋασ μαθηματικόσ γνώςησ

με:
◦ μη τετριμμϋνα προβλόματα,
◦ τα οπούα δεν ϋχουν μια ςυνηθιςμϋνη
ςτρατηγικό επύλυςησ και
◦ παρϋχουν τη δυνατότητα ςτο μαθητό να
αναπτύξει νϋεσ ςτρατηγικϋσ επύλυςησ.

Alan H. Schoenfeld

μϋςω τησ επύλυςησ προβλόματοσ
 επύλυςη προβλημϊτων μϋςα ςε

μαθηματικϊ και ϊλλα πλαύςια
 εφαρμογό και προςαρμογό ποικιλύασ

ςτρατηγικών επύλυςησ
 παρακολούθηςη

και αναςτοχαςμόσ
ςτη διαδικαςύα επύλυςησ
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Επύλυςη προβλόματοσ

Ευρετικϋσ Polya


Λύςε ϋνα απλούςτερο πρόβλημα
(π.χ. μια ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη).



Λύςε ϋνα παρεμφερϋσ πρόβλημα.



Διατύπωςε μύα υπόθεςη και ϋλεγξϋ την
(trial and error).



Λύςε ϋνα ιςοδύναμο πρόβλημα
(π.χ. δουλεύοντασ αντύςτροφα).



Χρηςιμοπούηςε μια αναπαρϊςταςη
(πύνακα, ςχεδιϊγραμμα).



Κατηγορύεσ – παραδεύγματα – επίλυςη
προβλημϊτων που χρηςιμοποιούνται ςε
ςχετικϋσ μελϋτεσ.
◦ Ένα πρόβλημα – πολλϋσ ερωτόςεισ.
◦ Ένα πρόβλημα – πολλϋσ λύςεισ.

Ανϊλυςη των προβλημϊτων των ςχολικών
εγχειριδύων ωσ προσ τη ρεαλιςτικότητά
τουσ.
 Βιβλιογραφικό μελϋτη τησ χρόςησ (και τησ
χρηςιμότητασ) των ρεαλιςτικών
Μαθηματικών ςτην εκπαύδευςη.


Παραλλαγϋσ προβλόματοσ

Κατηγοριοπούηςη


Πεδίο
Καθαρϊ
Μαθηματικϊ
Τεχνητό
Πραγματικότητα
Καθημερινό Ζωό

Παραδοςιακέσ
Αςκήςεισ

Πεδία
διερεύνηςησ
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Τα 8 μϋλη ενόσ τϋνισ κλαμπ αποφϊςιςαν
να οργανώςουν ϋνα τουρνουϊ, ςτο οπούο
κϊθε μϋλοσ θα ϋπαιζε με καθϋνα από τα
υπόλοιπα μϋλη μύα φόρα. Πόςα ματσ θα
πρϋπει να παιχθούν;
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Παραλλαγϋσ προβλόματοσ
Αλλαγή του πλαιςίου

1.
◦

Μια μεγϊλη τϋντα ςε ϋνα τςύρκο ςτηρύζεται ςε 8 παςςϊλουσ .Ένα
ςκοινύ ενώνει μεταξύ τουσ, τουσ παςςϊλουσ ανϊ δύο. Πόςα
τϋτοια ςκοινιϊ χρηςιμοποιόθηκαν για τη ςτόριξη των 8
παςςϊλων;

Παραλλαγϋσ προβλόματοσ
Αντίςτροφο

4.
◦

Αλλαγή ςτουσ αριθμούσ

2.
◦

Τα 12 μϋλη ενόσ τϋνισ κλαμπ αποφϊςιςαν να οργανώςουν ϋνα
τουρνουϊ, ςτο οπούο, κϊθε μϋλοσ ϋπαιξε με καθϋνα από τα
υπόλοιπα μϋλη μια φορϊ. Πόςουσ αγώνεσ ϋπαιξαν;

Προςθήκη επιπλέον πληροφοριών

5.
◦

Αλλαγή των όρων τησ κατάςταςησ που
περιγράφεται ςτο πρόβλημα

3.
◦

Τα 8 μϋλη ενόσ τϋνισ κλαμπ αποφϊςιςαν να οργανώςουν ϋνα
τουρνουϊ. Κϊθε μϋλοσ του ϋπαιξε μϋχρι να χϊςει ϋναν αγώνα.
Αφού χϊςει, αυτόσ ο παύκτησ, δεν ϋπαιζε κανϋναν ϊλλο αγώνα.
Πόςοι αγώνεσ θα ϋπρεπε να παιχθούν για να ολοκληρωθεύ το
πρωτϊθλημα;

Παραλλαγϋσ προβλόματοσ
Συνδυαςμόσ ςτο περιεχόμενο με
διαφορετικούσ αριθμούσ, ςυνθήκεσ και
με αλλαγέσ ςτα δεδομένα και τα
ζητούμενα του προβλήματοσ

6.

◦

Τα 12 μϋλη ενόσ ποδηλατικού κλαμπ, 7 αγόρια και 5
κορύτςια θϋλανε να δοκιμϊςουν τα καινούργια
ποδόλατα των δύο θϋςεων. Πόςα ειςιτόρια
χρειϊζονται αν κϊθε αγόρι οδηγούςε ϋνα ποδόλατο
μια φορϊ μαζύ με ϋνα κορύτςι;

Σε ϋνα τουρνουϊ ενόσ τϋνισ κλαμπ ϋγιναν 66 αγώνεσ.
Αν κϊθε ϊτομο που ϋπαιξε ςτο τουρνουϊ, ϋπαιξε με
κϊθε ϋνα από τα υπόλοιπα ϊτομα μια φορϊ, πόςα
ϊτομα ςυμμετεύχαν ςτο τουρνουϊ;
Τα 8 μϋλη του τϋνισ κλαμπ αποφϊςιςαν να
οργανώςουν ϋνα τουρνουϊ ςτο οπούο κϊθε μϋλοσ
παύζει με καθϋναν από τουσ υπόλοιπουσ μια φορϊ.
Όλοι οι αγώνεσ ϋπρεπε να παιχθούν το Σϊββατο και
την Κυριακό με εύςοδο αξύασ 15€ ανϊ παύκτη. Ποιο
εύναι το μϋγιςτο ποςό που μπορεύ να ςυγκεντρωθεύ;

Παραλλαγϋσ προβλόματοσ


Τα 8 μϋλη ενόσ τϋνισ κλαμπ αποφϊςιςαν
να οργανώςουν ϋνα τουρνουϊ, ςτο οπούο
κϊθε μϋλοσ θα ϋπαιζε με καθϋνα από τα
υπόλοιπα μϋλη μύα φόρα. Πόςα ματσ θα
πρϋπει να παιχθούν;

Προτεύνετε τισ δικϋσ ςασ παραλλαγϋσ,
φτιϊχνοντασ ϋνα κλειςτό και ϋνα
ανοιχτό πρόβλημα!
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Εργαςύα για το ςπύτι
Επιλϋξτε και λύςτε ϋνα

από τα επόμενα
προβλόματα. Η λύςη θα
παραδοθεύ γραπτώσ ςτο
επόμενο μϊθημα.

Πρόβλημα 2

Πρόβλημα 1


Πόςα ορθογώνια
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των
τετραγώνων) υπϊρχουν ςε μια
ςκακιϋρα;

Οι γϋφυρεσ του Καλύνινγκραντ

 Μια παλιϊ μηχανό πολτοπούηςησ

χαρτιού πολτοποιεύ το φορτύο ενόσ
φορτηγού ςε 4 ώρεσ. Μια νϋα μηχανό
πολτοποιεύ το φορτύο του φορτηγού
ςε 2 ώρεσ. Πόςοσ χρόνοσ θα
χρειαςτεύ για την πολτοπούηςη του
φορτύου του φορτηγού αν
δουλϋψουν και οι δύο μηχανϋσ μαζύ;
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Οι γϋφυρεσ του Κϋνιγκςμπεργκ

Οι γϋφυρεσ του Κϋνιγκςμπεργκ

 Μπορεύ κανεύσ να

περπατόςει ςτο
Κϋνιγκςμπεργκ με τϋτοιον
τρόπο, ώςτε να διαςχύςει και
τισ επτϊ γϋφυρεσ μύα και
μόνο μια φορϊ;

Α

Β

Δ

Γ
Έςτω ότι μπορούμε να ξεκινόςουμε από μύα περιοχό και να…

Θεωρύα γρϊφων
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Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Τέλος Ενότητας

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του
εκπαιδευτικού υλικού.
• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους.

Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:

Σημειώματα

• Έκδοση 1.0 διαθέσιμη εδώ.
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1108.

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδάσκων :
Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης. «Ειδικά Θέματα
Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση:
Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά».
Έκδοση: 1.0. Ιωάννινα 2014. Διαθέσιμο από τη
δικτυακή διεύθυνση:
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1108.

Σημείωμα Αδειοδότησης
• Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας
χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση 4.0 [1] ή
μεταγενέστερη.

• [1] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

