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 Το mascil είναι ένα πρόγραμμα έρευνασ ςχεδιαςμού 
για τη διάχυςη και εφαρμογή τησ διερευνητικήσ 
μάθηςησ και διδαςκαλίασ των μαθηματικών και των 
φυςικών επιςτημών.  
 
 
 

 Το παρεμβατικό μοντέλο του mascil αφορά την 
εκπαίδευςη εκπαιδευτικών που διδάςκουν τα 
αντίςτοιχα μαθήματα ςτην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευςη.  

 





 Επιλέγει προζεκηικά ηο πρόβλημα δει.  πξέπεη λα 

εκπεξηέρεη πξόθιεζε, αιιά λα κελ είλαη απνζαξξπληηθό, 

λα είλαη αλνηθηό θαη όρη δνκεκέλν.  

 

 δίνει μια ήπια κατεύθυνση παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

γλώζεηο, όηαλ είλαη αλαπόθεπθην, πηνζεηώληαο έλαλ 

ππνζηεξηθηηθό ξόιν θαη δίλνληαο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο 

o γηα δεκηνπξγία δηάθνξσλ νπηηθώλ θαη ιύζεσλ 

o γηα αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ηνπο 

o γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη αηηηνιόγεζήο ηνπο 



Εμπλέκονται ςε διερευνητική εργαςία 
ανάλογη με την εργαςία των επιςτημόνων   
Παξαηεξνύλ θαηλόκελα  

Θέηνπλ εξσηήκαηα  

Αλαδεηνύλ καζεκαηηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο ηξόπνπο γηα λα 
απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα (δηελεξγνύλ πεηξάκαηα, 
ειέγρνπλ κεηαβιεηέο κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν, ππνινγίδνπλ, 
αλαδεηνύλ θαλνληθόηεηεο θαη ζρέζεηο, θάλνπλ εηθαζίεο θαη 
πξνζπαζνύλ λα ηηο απνδείμνπλ) 

Εξκελεύνπλ ηα απνηειέζκαηα 

Αμηνινγνύλ ηηο ιύζεηο  

Επηθνηλσλνύλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα  θαη ηηο ιύζεηο  κε 
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο (ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο, posters 
θ.ιπ.) 



Διδάςκοντασ Μαθηματικά 
με Δημιουργικότητα            

Διδάςκοντασ Μαθηματικά 
για Δημιουργικότητα  



•Πλαίςιο 
Παρουςιάζεται μια αυθεντική (απλοποιημένη) δραςτηριότητα 
ςτο χώρο εργαςίασ. Με τη δραςτηριότητα αυτή ςυνδέεται η 
επιςτήμη των μαθηματικών  με έναν πραγματικό πρόβλημα   

•Ρόλοσ 
Οι μαθητέσ υιοθετούν το ρόλο, ενόσ γεωλόγου  αφού τουσ 
δίνεται η δυνατότητα να αντιμετωπίςουν ένα πρόβλημα ςτον 
αντίςτοιχο χώρο εργαςίασ. 

•Παραδοτέο :Φύλλο εργαςίασ   

•Γνωςτικό αντικείμενο: Μαθηματικά  

•Εκπαιδευτική βαθμίδα: Λύκειο 

•Ηλικία: 16-17 

•Διάρκεια:1 διδακτική ώρα 

Tsunami Warning Systems -   ζσζηήμαηα 
προειδοποίηζης ηζοσνάμι 





Μεγάλο τςουνάμι έπληξε την Ιαπωνία το 
Μάρτιο του 2011, ςκοτώνοντασ χιλιάδεσ 

ανθρώπουσ. 



Μαθηματικοί, επιςτήμονεσ 
τησ πληροφορικήσ και 
επιςτήμονεσ γησ (earth 

scientists)  
Δημιούργηςαν ειδικέσ 
ςυςκευέσ –ανιχνευτέσ 
τςουνάμι με τουσ οποίουσ 
καταγράφουν ςειςμικέσ 
ςυνθήκεσ ςτη ςτάθμη τησ 
θάλαςςασ, ενδείξεισ   και 
μοτίβα που υπαινίςςονται  
ένα επικείμενο  τςουνάμι. 
 



Εργάηεςαι   ωσ earth scientist (γεωλόγοσ) ςτθν 
επιςτθμονικι ομάδα μιασ εταιρείασ  που τοποκετεί 
τζτοιουσ ανιχνευτζσ,  και ςτθν  οποία ζχει ανατεκεί ζνασ 
μεγάλοσ ορκογϊνιοσ χϊροσ μζςα ςε διεκνι φδατα,  που 
πρζπει να παρακολουκείται  για  επικείμενο τςουνάμι.  

 
Δεδομζνου ότι οι εταιρεία μπορεί να διακζςει  μόνο 

ζνα μικρό αρικμό ανιχνευτϊν τςουνάμι, είναι κρίςιμο να 
οργανϊςεισ τουσ ανιχνευτζσ ζτςι ϊςτε να καλφψει τόςο 
όςο το δυνατόν ευρεία ζκταςθ 

  
Ασ υποθζςουμε ότι ζνασ ανιχνευτήσ τςουνάμι μπορεί να παρακολουθεί μια κυκλική περιοχή ςε ακτίνα 200 χιλιομζτρων. 



Τοποκζτθςθ Ανιχνευτϊν Τςουνάμι 
 
Ορθογώνια περιοχή 1.000 km επί  600 Km μζςα ςε 
διεθνή φδατα, πρζπει να παρακολουθείτε για 
τςουνάμι. 
 
Μπορείτε να τοποθετήςετε  12 ανιχνευτζσ 
τςουνάμι, ώςτε να παρακολουθείται όλη η 
περιοχή;   

Ασ υποθζςουμε ότι ζνασ ανιχνευτήσ τςουνάμι 
μπορεί να παρακολουθεί μια κυκλική περιοχή ςε 
ακτίνα 200 χιλιομζτρων. 



Το φύλλο εργαςίασ 

(α) Προςδιορίςτε ζναν τρόπο να οργανώςει  τουσ 12 ανιχνευτζσ 
τςουνάμι ζτςι ώςτε κάθε μζροσ τησ ορθογώνιασ περιοχήσ  να είναι 
εντόσ τησ εμβζλειασ  ενόσ τουλάχιςτον ανιχνευτή. 
(β) Τι ποςοςτό τησ ορθογώνια περιοχή βρίςκεται εντόσ τησ 
εμβζλειασ  ακριβώσ ενόσ  ανιχνευτή; 
 



Λφςη: 

(α) Εδώ είναι μια διάταξη, με ζναν ανιχνευτή ςτο 
κζντρο του κάθε 200 χιλιομζτρων κφκλο. 
 



Δελ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε ηα πάληα!  

 

Η δηεξεπλεηηθή κάζεζε δελ ζπληζηά κηα 

εληειώο δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή, αιιά απνηειεί ζπζηαηηθό 

ζηνηρείν ηεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο.   

 



The task is based on the idea of        
 G. Thanasoulia,  

a mathematician teacher  following 
Mascil, 

 and is enriched and finalized by  
V. Spiliotopoulou  

of the Greek Mascil team.  


