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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Ηκεξνκελία: …….…….…………………    Μάζεκα: Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ κέζνπ όξνπ 
 

Σάμε:  Α                                      Γηδάζθσλ:  Γξ. Γηώξγνο Γ. Κόζπβαο, ρ. ύκβνπινο ΠΔ3 
 

ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ Η ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ:  45 ιεπηά. 

A PRIORI ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ελλνηνινγηθό πεδίν, δηαδηθαζίεο, δηεξγαζίεο, πξνεγνύκελε θαη 

επόκελε γλώζε, πξόβιεςε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ καζεηώλ, αλάιπζε ησλ δπζθνιηώλ θαη πηζαλέο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο 
ησλ καζεηώλ, έληαμε ζηνπο ζηόρνπο 

Πνμαπαηημύμεκεξ γκώζεηξ: πνάλεηξ νεηώκ, ηθακόηεηα ακάγκςζεξ δεδμμέκςκ, θαηαζθεοή πηκάθςκ. 

Ακάιοζε δοζθμιηώκ: Ο ΜΟ βνίζθεηαη ακάμεζα ζηεκ ειάπηζηε θαη ηε μέγηζηε ηημή μηαξ μεηαβιεηήξ, μ ΜΟ δεκ 

είκαη ίζμξ με ηεκ ηημή μηαξ παναηήνεζεξ, μ ΜΟ δεκ είκαη οπμπνεςηηθά θοζηθόξ ανηζμόξ, μ ΜΟ μπμνεί κα 

πνμζεγγίδεη αθναίεξ ηημέξ, ακ ε ηημή μηαξ παναηήνεζεξ είκαη μ ανηζμόξ 0, ηόηε ζομμεηέπεη ζημκ οπμιμγηζμό 

ημο ΜΟ. 

Εκκμημιμγηθό πεδίμ: ζύγθνηζε δύμ θαηακμμώκ με δείγμαηα δηαθμνεηηθμύ μεγέζμοξ, Ο ΜΟ ςξ 

ακηηπνμζςπεοηηθόξ ζηαηηζηηθόξ δείθηεξ πμο παναθηενίδεη μηα θαηακμμή, ζηαηηζηηθή πνόβιερε.  

 
ΣΟΥΟΙ:  

Να θαηακμμύκ ηεκ έκκμηα ημο μέζμο όνμο ζε όιμ ημ εκκμημιμγηθό πεδίμ.  

Να οπμιμγίδμοκ μέζμοξ όνμοξ.  

Να επηιέγμοκ ηε πνήζε ημο μέζμο όνμο ςξ ακηηπνμζςπεοηηθμύ δείθηε.  

Να δηαθνίκμοκ πενηπηώζεηξ πμο πνεηάδεηαη μ μέζμξ άιιμξ από άιιεξ.  

Να ακαγκςνίδμοκ ηεκ θμηκςκηθή πνεζημόηεηα ημο μέζμο όνμο (π. π. εθεμενίδεξ).  

Να απμθύγμοκ πανακμήζεηξ όπςξ μη πνμακαθενόμεκεξ.   
 

ΜΔΘΟΓΔΤΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: Οξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, πνξεία δηδαζθαιίαο, αηηηνιόγεζε επηινγήο 

δξαζηεξηνηήησλ, ρξνλνδηάγξακκα, αιιειεπηδξάζεηο, εξσηήζεηο εθπαηδεπηηθνύ-καζεηώλ, ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ, 
ρξόλνο νκηιίαο, ζπλαηζζήκαηα  

Εκαιιαγή μμαδμζοκενγαηηθήξ θαη μεηςπηθήξ μνγάκςζεξ ηεξ ηάλεξ, μέζμδμξ ακαθάιορεξ-μηθμδόμεζεξ. 

Σύκδεζε με ηα βηώμαηα θαη ημκ θόζμμ ηςκ μαζεηώκ. Μένημκα γηα ηεκ εκενγεηηθή εμπιμθή ηςκ μαζεηώκ.  

Γξαζηεξηόηεηα-1 (εηζαγσγηθή  

Πρόβλημα: ηελ ηάμε είλαη ςειόηεξα ηα αγόξηα ή ηα θνξίηζηα; Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηεηξακειείο νκάδεο. 
Γξάθνπλ ζηνλ πίλαθα ζε δύν ζηήιεο ηα ύςε ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ. Αλαπηύζζεηαη 
πξνβιεκαηηζκόο. Η ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαηαιήγεη ζηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ΜΟ.   

Γξαζηεξηόηεηα-2: Πρόβλημα: Οη βαζμμί εκόξ μαζεηή ζε όια ηα ΤΕΣΤ είκαη 8, 12, 15, 19, 11, 15. Πμημξ 

ακηηπνμζςπεοηηθόξ βαζμόξ πενηγνάθεη ηεκ επίδμζε ημο μαζεηή.  

Γξαζηεξηόηεηα-3: Πρόβλημα: ηελ Αζήλα ηελ πξώηε Κπξηαθή ηνπ Ινπιίνπ νη ζεξκνθξαζίεο ζηηο 12 ην 
κεζεκέξη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ήηαλ: 32, 41, 33, 37, 35, 37, 36, 33, 37, 35. Πνηα ζεξκνθξαζία ζεσξείηε 
πηζαλή γηα ηελ πξώηε Κπξηαθή ηνπ επόκελνπ Ινπιίνπ.  

Γξαζηεξηόηεηα-4, αμηνιόγεζε (έιεγρνο βαζκνύ επίηεπμεο ζηόρσλ, αλαηξνθνδόηεζε δηδαζθαιίαο-
ζπκπιήξσζε, εξγαζία γηα ην ζπίηη):  

Ο δηδάζθςκ ζέηεη ηηξ αθόιμοζεξ ζύκημμεξ ενςηήζεηξ ζηεκ ηάλε: Ο μέζμξ όνμξ είκαη πάκημηε θοζηθόξ 
ανηζμόξ; Οη ανηζμμί από ημ 1 μέπνη ημ 10 έπμοκ μέζε ηημή 5; Όηακ μη ζενβηηόνμη αζνμίδμοκ ηα θηιμδςνήμαηα 
πμο ζογθεκηνώκμοκ θαη ηα μμηνάδμκηαη, αοηό πμο ιαμβάκεη μ θαζέκαξ είκαη μ μέζμξ όνμξ;  

Αζθήζεηξ γηα ημ ζπίηη: (2 αζθήζεηξ ημο βηβιίμο θαη επηπιέμκ μία άζθεζε). Ο μέζμξ όνμξ ηςκ ανηζμώκ 10, 10, 
10, 10, 10, 12, 16, 17 είκαη μηθνόηενμξ ή μεγαιύηενμξ ημο 12; Να εθηημήζεηε ημκ ΜΟ θαη κα ειέγλεηε ηεκ 
εθηίμεζή ζαξ με οπμιμγηζμό.  

ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΜΔΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ: (ςεθηαθά/ρεηξαπηηθά κέζα, πιηθά, πνιιαπιέο 

αλαπαξαζηάζεηο): πίκαθαξ, μεδμύνα, θςημηοπίεξ με δναζηενηόηεηεξ.  
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Ιδέες για ζχεδιαζμό 2ης διδακηικής ώρας 

 

Πρόβλημα 1: Μηα πνδνζθαηξηθή νκάδα ζε 12 αγώλεο πέηπρε 1,75 ηέξκαηα θαηά κέζν όξν. Πόζα ηέξκαηα έβαιε 

ζηνπο 12 αγώλεο ζπλνιηθά;   

Πρόβλημα 2: Οη ηέζζεξηο παίθηεο ηεο νκάδαο Α έβαιαλ 8, 12, 16, 12 θαιάζηα θαη ν πέκπηνο θαλέλα. Οη παίθηεο ηεο 

νκάδαο Β έβαιαλ 8, 12, 16, 8 θαη 6 θαιάζηα. Να εθηηκήζεηε πνηα νκάδα πήγε θαιύηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ππνινγίζεηε ην κέζν όξν θαη λα επαιεζεύζεηε ηελ εθηίκεζή ζαο.    

Πρόβλημα 3: Η νθία θαηά ηηο πέληε εκέξεο ηεο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο πήξε γηα ραξηδηιίθη 4, 2, 6, 2 θαη 2 επξώ. Η 

Διέλε πήξε 2, 4, 2, 6 θαη 4 επξώ. Πνηα πήξε πεξηζζόηεξα;  

Πρόβλημα 4: Η Μαξία έρεη γξάςεη ζηα Μαζεκαηηθά ηέζζεξα ηεζη. Σν ξαβδόγξακκα παξνπζηάδεη ηελ βαζκνινγία 

ηεο ζηα ηεζη Α, Β θαη Γ θαζώο επίζεο θαη ηνλ κέζν όξν όισλ ησλ ηεζη (ε ηειεπηαία ξάβδνο). 

 

α) Να ζρεδηάζεηε πάλσ ζην ίδην δηάγξακκα θαη δίπια ζηε βαζκνινγία ηεο Μαξίαο, ηε βαζκνινγία πνπ έρεη ζε θάζε 

ηεζη έλαο άιινο καζεηήο ν Γηάλλεο, αλ γλσξίδεηε όηη: νη βαζκνί ηνπ θαη ζηα ηέζζεξα ηεζη ήηαλ ίζνη κεηαμύ ηνπο θαη ν 

Γηάλλεο θαη ε Μαξία έρνπλ ηνλ ίδην κέζν όξν. 

β) Με βάζε ην λέν δηάγξακκα πνπ θηηάμαηε, κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε ηελ βαζκνινγία πνπ έρεη ε Μαξία ζην ηεζη Γ; 

Δμεγήζηε ηνλ ηξόπν πνπ ζθεθηήθαηε. 

 

Πρόβλημα 5: Σν κέζν ύςνο 11 παηθηώλ κηαο νκάδαο κπάζθεη είλαη 204 cm.   

α) Γηα λα «ςειώζεη» ηελ νκάδα ν πξνπνλεηήο, πήξε έλαλ αθόκε παίθηε ύςνπο 215 cm. Πην είλαη ην λέν κέζν ύςνο 

ηεο νκάδαο;  

β) Αλ ν πξνπνλεηήο ζέιεη ην κέζν ύςνο ηεο νκάδαο λα γίλεη 205 cm, πνην πξέπεη λα είλαη ην ύςνο ηνπ παίθηε πνπ 

ζα πάξεη; 

 

Πρόβλημα 6: Έλα Γπκλάζην ζηε Β ηάμε έρεη 2 ηκήκαηα: ην Β1 κε 20 καζεηέο θαη ην Β2 κε 30 καζεηέο. Η κέζε 

βαζκνινγία ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ είλαη 14 γηα ην Β1 θαη 18 γηα ην Β2. Έλαο καζεηήο ηζρπξίζηεθε όηη ε κέζε 

βαζκνινγία ηεο Β Γπκλαζίνπ είλαη 16. πκθσλείηε;   

Άιιεο ηδέεο  

 Η κέζε ηηκή σο «ζεκείν ηζνξξνπίαο» δεδνκέλσλ (βι. Οδεγόο Δθπαηδεπηηθνύ Νένπ Πηινηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Μαζεηηθώλ Γπκλαζίνπ, ζει. 125-127). 

 Μέζνο όξνο, δηάκεζνο θαη επηθξαηνύζα ηηκή. 

 Πξόζζεζε ζε όιεο ηηο παξαηεξήζεηο κηαο ζηαζεξάο, πνιιαπιαζηαζκόο όισλ ησλ παξαηεξήζεσλ κε κηα 

ζηαζεξά θιπ.   
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Α Β Γ Δ Μ. Ο.  


