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Θέμα: Πξνθήξπμε Παλειιήληνπ Μαζεκαηηθνύ Δηαγσληζκνύ γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ, 

κε ζέκα «Εθαξκνγέο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζε Παηρλίδηα» 

 
Σν Επηζηεκνληθό Επνπηηθό πκβνύιην ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ 

Επαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο (Πξάμε 24/19-12-2013) πξνθεξύζζεη Παλειιήλην 

Μαζεκαηηθό Δηαγσληζκό γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ, κε ηίηιν: «Εθαρμογές ηων 

Μαθημαηικών ζε παιτνίδια». ηόρνο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ηα Μαζεκαηηθά δελ είλαη κόλν ζρνιηθό κάζεκα 

αιιά έλα θώδηθαο επηθνηλσλίαο κε πνηθίιεο εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη καζεηέο λα επηιέμνπλ έλα παηρλίδη (έλα άζιεκα, έλα 

επηηξαπέδην παηρλίδη, έλα παηρλίδη ζην θνκπηνύηεξ, έλα παηρλίδη θαηαζθεπώλ, έλα 

παηρλίδη κε ραξηηά ή νηηδήπνηε άιιν) θαη λα ζπληάμνπλ έλα θείκελν, γηα λα 

πεξηγξάςνπλ πώο εθαξκόδνληαη ηα Μαζεκαηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. 

Μπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ παηρληδηνύ επηζπκνύλ 

(θαηαζθεπή, ρξεζηκνπνηνύκελα κέζα, θαλόλεο, ζηξαηεγηθή θιπ) θαη λα αλαιύζνπλ 

ηα ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνπλ, ρξεζηκνπνηνύλ ή κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ κε 

Μαζεκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ ηε ζύλδεζε ηνπ παηρληδηνύ κε ηα 

Μαζεκαηηθά. Μπνξνύλ, αλ επηζπκνύλ, λα ζπλνδεύζνπλ ην θείκελν ηνπο κε εηθόλεο, 

ζρεδηαγξάκκαηα, θσηνγξαθίεο ή βίληεν.  

 

Οη ζπκκεηνρέο πξέπεη λα απνζηαινύλ κέζσ ηνπ ζρνιείνπ όπνπ θνηηνύλ νη καζεηέο, 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε gymevsch@sch.gr, κε ηελ έλδεημε: Για τον 

Μαθηματικό Διαγωνισμό ή ηαρπδξνκηθά ζηελ δηεύζπλζε: Πρόησπο Πειραμαηικό 

Γσμνάζιο Εσαγγελικής τολής, Λέζβοσ 4, Σ.Κ. 17123, Νέα μύρνη,  ηο αργόηερο 

έως ηη Δεσηέρα 14 Απριλίοσ 2014. 

 

Οη εξγαζίεο ζα αμηνινγεζνύλ από Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο πνπ νξίδεηαη από ην ΕΠΕ 

ηνπ Π.Π. Γπκλαζίνπ Επαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο, κε θξηηήξηα ηελ πξσηνηππία, ηε 
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ζαθήλεηα θαη ηε ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά. Θα βξαβεπζνύλ νη ηξεηο θαιύηεξεο 

εξγαζίεο, νη νπνίεο θαη ζα δεκνζηεπζνύλ. 

 

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαηξέμνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://gymevsch.sch.gr 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠ.Ε..            Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

    Επ. Καζ. Γεώξγηνο Μπαξαιήο                                     Δξ. Νηθόιανο Ληλάξδνο 



Οδηγίες προς το μαθητή 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Ε 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

 Για πολλοφσ μακθτζσ τα Μακθματικά είναι ζνα ακόμθ 

μάκθμα ςτο ςχολείο. Ωςτόςο τα Μακθματικά μποροφν να 

εφαρμοςτοφν ςε πολλζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ τάξθσ όπωσ τα 

παιχνίδια. Επζλεξε ζνα παιχνίδι, είτε είναι το αγαπθμζνο ςου 

άκλθμα, είτε ζνα επιτραπζηιο παιχνίδι, ζνα παιχνίδι ςτο 

κομπιοφτερ, ζνα παιχνίδι καταςκευϊν, ζνα παιχνίδια με 

χαρτιά. Γράψε ζνα κείμενο που να περιγράφεισ πϊσ 

εφαρμόηονται τα Μακθματικά ςτο ςυγκεκριμζνο παιχνίδι. 

Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ εικόνεσ, ςχεδιαγράμματα, 

φωτογραφίεσ ι βίντεο που να ςυνοδεφουν το κείμενο ςου 

προκειμζνου να γίνει πιο κατανοθτό. Μπορείσ να αναφερκείσ 

ςε οποιαδιποτε πλευρά του παιχνιδιοφ, όπωσ θ καταςκευι 

του (ι των μζςων που χρθςιμοποιεί), ποιουσ κανόνεσ ζχει, πϊσ 

μπορεί κάποιοσ να νικιςει και τι ςτρατθγικι να ακολουκιςει. 

Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ προςωπικζσ ςου παρατθριςεισ 

και ιδζεσ και να κάνεισ μια δικι ςου ζρευνα.  

Θα βραβευτοφν τα κείμενα που είναι τα πιο πρωτότυπα, ζχουν 

τισ πιο κατανοθτζσ και ςχετικζσ με τα Μακθματικά ιδζεσ.  

 


