
Υποβολή Πρότασης για τη δημιουργία Ομίλου 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Ζαφειροπούλου Ελένη 
Κλάδος/Ειδικότητα (1)  ΠΕ 03 Μαθηματικών 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2)  Κοντογούρη Ευανθία 
Κλάδος/Ειδικότητα (2)  ΠΕ 03 Μαθηματικών 
Τίτλος του ομίλου  «mathemARTics:  Μαθηματικά όργανα και εργαλεία στην 

υπηρεσία της τέχνης» 
Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος  Διδακτική STREAM (Science, Technology, Reading-Writing, 

Engineering,  Arts, Mathematics) προσέγγιση 
Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  2 
Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος  Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα  

Με τη λήξη των εργασιών του ομίλου, οι μαθητές αναμένεται 
να: 
-χειρίζονται αποτελεσματικά και με ακρίβεια τα γεωμετρικά 
τους όργανα και να κατασκευάζουν γεωμετρικά αντικείμενα, 
-διατυπώνουν με ευχέρεια ορισμούς γεωμετρικών εννοιών, 
-αναγνωρίζουν κρυμμένα μαθηματικά αντικείμενα ή έννοιες 
σε έργα τέχνης και να τα αποκωδικοποιούν 
-εφαρμόζουν τις μαθηματικές τους γνώσεις για να παράγουν 
έργα τέχνης 
-κατασκευάζουν και να χειρίζονται μηχανικά μαθηματικά 
εργαλεία  
-αναπτύξουν ικανότητα  χειρισμού μαθηματικού λογισμικού, 
λογισμικού παρουσιάσεων και κειμενογράφου. 
-γνωρίζουν τις βασικές αρχές συγγραφής μιας εργασίας 
-αναπτύξουν  δεξιότητες του 21ου αι. όπως η διαχείριση 
χρόνου, ο ψηφιακός γραμματισμός, η επιχειρηματολογία, η 
δημιουργικότητα κ.α. 

Διδακτική μεθοδολογία  Μετωπική διδασκαλία, ανεστραμμένη τάξη, εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλία, βιωματική διδασκαλία, διερευνητική-
ανακαλυπτική μάθηση. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι Μάιο 
ή Ιούνιο)  

1η εβδομάδα: «Βασικές αρχές συγγραφής και παρουσίασης 
εργασίας» 
ενδεικτικά: γλώσσα, εικονογράφηση, ορολογία, 
βιβλιογραφικές αναφορές 
2η – 3η εβδομάδα: «Βασική χρήση γεωμετρικών οργάνων»  
(εισαγωγική-προπαρασκευαστική ενότητα) 
Κατασκευή διχοτόμου γωνίας, μεσοκάθετου ευθυγράμμου 
τμήματος, συμμετρικού ως προς ευθεία και ως προς σημείο, 
κάθετη και πλάγια προβολή με χρήση κανόνα και διαβήτη και 
με χρήση λογισμικού (Geogebra). Αναφορά στην προοπτική. 
Εφαρμογές στη ζωγραφική. 
4η – 8η εβδομάδα: «Τέχνη και ομοιότητα-αυτοομοιότητα» 
Εισαγωγή στις έννοιες Ομοιότητας-ομοιοθεσίας - 
αυτοομοιότητας, εντοπισμός αντίστοιχων φαινομένων στη 
φύση και την αρχιτεκτονική, 
κατασκευή ομοιόθετων σχημάτων, 
κατασκευή του παντογράφου του  Ήρωνα και ανακάλυψη της 
βασικής αρχής λειτουργίας του.  
Εφαρμογή στη ζωγραφική. 
9η – 12η εβδομάδα: «Η χρυσή τομή στην τέχνη». 



Εισαγωγή στη χρυσή τομή (τι είναι, που τη βρίσκουμε, 
μέτρηση στο σώμα, αγάλματα του Φειδία, άνθρωπος του 
Βιτρούβιου). 
Κατασκευή κανονικού ν-γώνου, ανακάλυψη της αναλογίας 
μεταξύ μηκών στο κανονικό πεντάγωνο, γεωμετρική 
κατασκευή χρυσής τομής, κατασκευή μηχανικού εργαλείου 
για τη χρυσή τομή (χρυσός διαβήτης). 
Τη 10η εβδομάδα θα διεξαχθεί διαμορφωτική εσωτερική 
αξιολόγηση 
13η – 16η εβδομάδα: «Το χρυσελεφάντινο άγαλμα της 
Αθηνάς». (σύνδεση των παραπάνω ενοτήτων μεταξύ τους) 
Ιστορία, 
Βασικές ιδιότητες των αντιπαραλληλογράμμων, κατασκευή 
μηχανικού ν-τόμου γωνίας 
Ποια μαθηματικά κρύβονται πίσω από την κατασκευή του 
αγάλματος και την εσκεμμένη από τον Φειδία αλλοίωση των 
αναλογιών του; 
17η- 20η εβδομάδα: «Παρουσιάζω ό,τι έμαθα» 
Επιλογή υποθέματος και συγγραφή εργασίας, 
Δημιουργία αρχείου παρουσίασης, 
Προετοιμασία για την τελική παρουσίαση των ομίλων 
(παρουσίαση των εργασιών και των κατασκευών στα 
υπόλοιπα μέλη του ομίλου) 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό)  

 Φύλλα εργασίας 
 Επιλογές από τα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών των Α΄, 

Β΄, και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου 
 Μικρά αποσπάσματα  από τα παρακάτω: 

-Arthur I. Miller, 2002. «ΑΪΝΣΤΑΪΝ – ΠΙΚΑΣΟ. Ο χώρος, ο 
χρόνος και η ομορφιά». Εκδ. οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ, Αθήνα. 
-Corbalán Fernando,2011. «Η Χρυσή τομή» Εκδόσεις 
Τέσσερα Πι, Χαλάνδρι, σσ.20,21,24,54,55 
-Beckett Wendy, 1994. «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ», 
εκδ, Πατάκη, Αθήνα, σ.88,89, 
-«M.C. ESCHER The Graphic Work», συνέκδοση 
Herakleidon, Experience in Visual Arts, TASCHEN, Αθήνα, 
2004 
-Ευαγγελόπουλος Δημήτρης, 2002. «ΙΕΡΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ», 
εκδ. Αρχέτυπο, σειρά: Δρόμοι της Γνώσης, Θεσσαλονίκη, 
σσ.299,331 
-Μπουρδάκου – Καρύκα Ειρήνη, 2004. «ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ. 
Πόλη Δημοκρατίας και Πολιτισμού», εκδ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε. , σειρά Ελληνικοί Αρχαιολογικοί Χώροι, Αθήνα, σ.33. 

Ψηφιακό διδακτικό υλικό (μικροπειράματα από το 
φωτόδεντρο και links βίντεο για τις κατασκευές) 

Τρόπος επιλογής μαθητών  Στην περίπτωση που οι αιτούντες μαθητές είναι παραπάνω 
από 20, θα διεξαχθεί κλήρωση. 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών  (α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να 
απουσιάσει περισσότερες από 8 ώρες) 
(β) η εκπόνηση εργασιών και η υλοποίηση των έργων που 
τους ανατίθενται από τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς του 
ομίλου, βάσει πινάκων αξιολόγησης. 
(γ) η τήρηση των αρχών του ομίλου. 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα Δευτέρα ή Τρίτη  



 

 

ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα 
λήξης)  

14:15΄ -  15:45΄ ή 13:30΄ – 15:00΄ (ανάλογα με την ώρα που 
θα σχολάνε οι μαθητές του ομίλου) 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου  Π.Σ.Π.Α. - Αίθουσα Διδασκαλίας 
Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες  Εκπαιδευτικοί του ιδίου και άλλων σχολείων 
Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, 
σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.)  

Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ 
Α.Σ.Κ.Τ. 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  Μουσείο Ηρακλειδών 
Ίδρυμα Ευγενίδου 
Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου  Εσωτερική διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. 
Εργαλεία: ερωτηματολόγια, ημερολόγια αναστοχασμού, 
λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας 

Παραδοτέα  α) έκθεση πεπραγμένων – αυτοαξιολόγησης στην οποία 
σχολιάζουν και αποτιμούν όλα τα στοιχεία της πρότασης που 
έγινε αποδεκτή με Απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. (β) το «Βιβλίο Ύλης» 
του ομίλου, (γ) το «Βιβλίο παρουσιών» του ομίλου, (δ) 
κατάσταση των μαθητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την 
φοίτησή τους στον όμιλο και κατάσταση των μαθητών που 
δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή τους, (ε) μια πλήρη 
σειρά από φωτοαντίγραφα των «πιστοποιητικών επιτυχούς 
συμμετοχής» που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες 
μαθητές. 


