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 Ιστορική εξέλιξη της γεωμετρίας  
 
Η γεωμετρία, η επιστήμη των διαστάσεων, των αναλογιών και των 
σχημάτων των σωμάτων, «γεννήθηκε» λόγω των πρακτικών 
αναγκών των ανθρώπων της μακρινής αρχαιότητας. Στους 
αρχαίους Αιγυπτίους (2η χιλιετηρίδα π.Χ.) ήταν γνωστές οι απλές 
γνώσεις και έννοιες. Οι Αιγύπτιοι τις είχαν διατυπώσει σαν 
κανόνες, για τους οποίους δεν υπήρχαν λογικές αποδείξεις. Η 
αρχαία Ελλάδα χρησιμοποίησε τους  κανόνες, αυτούς των 
Αιγυπτίων, κι έτσι από τον 7ο αι. π.Χ. ως τον 1ο μ. Χ. αιώνα 
σημειώνεται σημαντική ανάπτυξη στη γεωμετρία, με την 
συστηματοποίηση των γεωμετρικών αρχών και εννοιών. Σταθμός 
στην ιστορική εξέλιξη της γεωμετρίας αποτελεί το έργο 
«Στοιχεία» του Ευκλείδη. Το έργο αυτό γράφτηκε γύρω στο 300 
π.Χ. και είναι αφιερωμένο στη διαμόρφωση της γεωμετρίας πάνω 
στις αρχές που σήμερα αποτελούν τη βάση οποιασδήποτε 
επιστήμης συμπερασματικής. Από τον Ευκλείδη διατυπώθηκαν τα 
αξιώματα (βασικές αρχές) της γεωμετρίας, από τα οποία, με τη 
βοήθεια συλλογισμών απλών, εξάγονται οι διάφορες ιδιότητες των 
απλών σχημάτων του χώρου (γραμμών ευθειών, πολυγώνων, 
περιφερειών κ.α.). Στο Μεσαίωνα η εξέλιξη της γεωμετρίας δεν 
προχώρησε σε βαθμό ικανοποιητικό. Η ραγδαία εξέλιξή της 
αρχίζει από τη στιγμή που ο Καρτέσιος (17ος αιώνας) ανακαλύπτει 
τη μέθοδο των συντεταγμένων, η οποία επέτρεψε τη 
χρησιμοποίηση των μεθόδων της άλγεβρας και της ανάλυσης στη 
γεωμετρία. Εμφανίζεται η αναλυτική γεωμετρία, στην οποία με τις 
μεθόδους της άλγεβρας εξετάζονται οι καμπύλες και οι 
επιφάνειες, που δίνονται από τις αλγεβρικές εξισώσεις. Τον 18ο 
αιώνα εμφανίζεται η προβολική παραστατική γεωμετρία. Ως το 
δεύτερο τέταρτο το 19ου αιώνα αντικείμενο της γεωμετρίας ήταν οι 
σχέσεις και τα σχήματα των σωμάτων του χώρου, του οποίου οι 
ιδιότητες προσδιορίζονται με τα αξιώματα που είχε διατυπώσει ο 
Ευκλείδης. Ο Λομπατσέφσκυ διαμόρφωσε μια γεωμετρία (γνωστή 
σαν γεωμετρία του Λομπατσέφσκυ) που βάση της είναι σύστημα 
αιτημάτων, τα οποία δε συμπίπτουν με το σύστημα αιτημάτων του 
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Ευκλείδη. Ένα από τα αιτήματα του μεγάλου Έλληνα γεωμέτρη 
ορίζει ότι σε κάποιο σημείο ενός επιπέδου, το οποίο κείται εκτός 
δεδομένης ευθείας, μπορεί να ορισθεί μία μόνο ευθεία παράλληλη 
προς την δοθείσα. Το αίτημα αυτό αντικατέστησε ο Λομπατσέφσκυ 
με άλλο, κατά το οποίο είναι δυνατό να αχθούν από κάποιο σημείο 
εκτός της ευθείας περισσότερες από μία ευθείες, που δεν τέμνουν 
τη δοθείσα. Αποδείχθηκε ότι η γεωμετρία του Λομπατσέφσκυ είναι 
εξίσου λογική με τη γεωμετρία του Ευκλείδη. Ωστόσο η ανακάλυψή 
του δημιούργησε πραγματική αναστάτωση όχι μόνο στη γεωμετρία, 
αλλά και στα μαθηματικά και τη φυσιογνωσία. Έτσι αποδείχθηκε 
ότι με τη μεταβολή των βασικών θέσεων γεωμετρίας του Ευκλείδη 
μπορούν να δημιουργηθούν και άλλες γεωμετρίες λογικά 
αποδεκτές.  
Η νέα περίοδος αυτή της εξέλιξης χαρακτηρίζεται από την 
ανάπτυξη και τη γενίκευση των διάφορων γεωμετρικών θεωριών 
και νέων γεωμετριών, όπως προβολική γεωμετρία, παραστατική, 
πλαγιογωνίου, απλής προβολής, γεωμετρίας συσχετισμού, 
ευκλείδειος γεωμετρία πολυδιάστατου χώρου κ.α.  
Το πρόβλημα των αρχών της γεωμετρίας (της αυστηρής 
θεμελίωσής της) συμπεριλαμβάνεται στην εξακρίβωση των 
εννοιών και των αξιωμάτων, που είναι δυνατό να αποτελέσουν τη 
βάση της λογικής διαμόρφωσης του ενός ή του άλλου κλάδου της, 
καθώς και της ανάλυσης της πληρότητας και της μη αντίφασης στο 
συγκεκριμένο σύστημα αξιωμάτων. Αναμφίβολα η γεωμετρία έχει 
τις βάσεις της στα «Στοιχεία» του Ευκλείδη. Ο 20ος αι. όμως 
έστρεψε την εξελικτική της πορεία προς την κατεύθυνση της 
επέκτασης, κατά βάθος και πλάτος των ιδεών ταξινόμησης της 
διαφορικής γεωμετρίας. Παράλληλα εμφανίστηκαν νέα ρεύματα στη 
γεωμετρία όπως π.χ. η διαφορική γεωμετρία στο σύνολό της, 
σκοπός της οποίας είναι η μελέτη των ιδιοτήτων ολόκληρων 
τμημάτων των επιφανειών των γραμμών.  
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  Γεωμετρική τέχνη 
 
Έτσι λέγεται η τέχνη που αναπτύχθηκε μετά την Μυκηναϊκή, 
στην περίοδο ύστερα από την καταστροφή του μυκηναϊκού 
κόσμου (από το 1000 περίπου μέχρι το 700 π.Χ.) από τους 
∆ωριείς.  

Πήρε το όνομά της από τα γεωμετρικά σχήματα, που μ’ αυτά 
διακοσμούνταν τα έργα, κυρίως τα πήλινα αγγεία,  αυτής της 
περιόδου. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, η γεωμετρική 
τέχνη ήταν εξέλιξη μιας υπάρχουσας σε πρωτογενή κατάσταση 
λαϊκής τέχνης· άλλοι υποστηρίζουν ότι αποτέλεσε επίδραση των 
∆ωριέων, των οποίων την απλή και πρωτόγονη διακόσμηση στα 
όπλα και στα ρούχα αντέγραψαν οι τεχνίτες των κατακτημένων 
χωρών της Ελλάδας· άλλοι τέλος λένε ότι η γεωμετρική τέχνη 
ήταν εξέλιξη της μυκηναϊκής.  

Τα κυριότερα δείγματα αυτής της τέχνης είναι τα αγγεία του 
∆ίπυλου, που βρέθηκαν στο επίσημο νεκροταφείο των 
Αθηναίων έξω από το ∆ίπυλο το 1891. Είναι αμφορείς στο ύψος 
του ανθρώπου, διακοσμημένοι σε επάλληλες ζώνες. Εκτός από 
τα αφηρημένα σχήματα (τρίγωνα, τετράγωνα, μαύρα και λευκά, 
ρόμβους, κύκλους, σταυρούς και προπάντων μαιάνδρους) 
βρίσκουμε συχνά ζώα ή ανθρώπους, που αποδίδονται με τρόπο 
γεωμετρικό (δηλ. με κυκλικές και τριγωνικές γραμμές), καθώς 
και συμπλέγματα παραστάσεων από την πρόθεση ή την εκφορά 
του νεκρού. Γενικό χαρακτηριστικό σε κάθε είδους παράσταση 
είναι η έλλειψη προοπτικής: όλα τα μέρη της παράστασης 
αποδίδονται στο ίδιο επίπεδο. Αγγεία γεωμετρικής τέχνης 
βρέθηκαν στην Βοιωτία, Κόρινθο, Λακωνία, Ρόδο, Κύπρο, Κρήτη, 
Κυκλάδες (κυρίως στη Θήρα και στη Μήλο).  

Με τη γεωμετρική τέχνη ο καλλιτέχνης συνήθιζε στην ακριβή 
και σαφή παράσταση, στη συμμετρία και το ρυθμό. Γι’ αυτό 
μπορούμε να πούμε, ότι η γεωμετρική τέχνη προετοίμασε την 
εμφάνιση του ελληνικού καλλιτεχνικού πνεύματος, που θα 
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χρησιμοποιήσει σαν επίκεντρο της τέχνης τον άνθρωπο σαν 
σύνολο.                  

 
 
  Γεωμετρία και Τέχνη: ∆ύο τομείς άμεσα συνυφασμένοι 

 
Επιθυμώντας να μελετήσουμε ξεχωριστά Τέχνη και Γεωμετρία, οι 
δρόμοι μας «αναγκαστικά» θα συναντηθούν! Ο συσχετισμός των 
δύο αυτών τομέων δεν είναι απλά επιφανειακός αλλά 
διαπιστώνεται σε πάμπολλα παραδείγματα! Ίσως μια φράση του 
Gerard Desargues επιβεβαιώνει τα παραπάνω: «ένα μεγάλο 
μέρος της Τέχνης βασίζεται στη Γεωμετρία». 
Παρακάτω καταγράφεται η άμεση σχέση Τέχνης και Γεωμετρίας 
διαχρονικά: 
Η παλαιολιθική εποχή χωρίζεται σε τρία στάδια ανάλογα με την 
μορφή απεικόνισης και την γεωμετρική γνώση.   
Στο πρώτο στάδιο, ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να 
κατανοήσει την φύση σε βάθος χρησιμοποίησε μία ενστικτώδη 
γεωμετρική γνώση. Αυτό είναι φανερό από τα πρωτόγονα 
ευρήματα που ανακαλύπτονται σταδιακά· εργαλεία κ.λ.π.  
Στο δεύτερο στάδιο, η σχέση γεωμετρίας και τέχνης εμφανίζεται 
σε απεικονίσεις- «μιμήσεις» των καθημερινών αντικειμένων. Οι 
εικαστικές δημιουργίες απεικονίζονται σε φυσικό μέγεθος με 
ισομορφική ακρίβεια.  
Στο τρίτο, και τελευταίο, στάδιο, ο άνθρωπος φεύγει από τα όρια 
της πραγματικής απεικόνισης των αντικειμένων και επιχειρεί να 
δημιουργήσει με κλίμακα. Το δύσκολο αυτό πέρασμα βασίζεται και 
πάλι στο γεωμετρικό ένστικτο και ωθεί τον πρωτόγονο καλλιτέχνη 
στην απεικόνιση του τρισδιάστατου χώρου. 
Οι πολιτισμοί, της παλαιολιθικής εποχής (3000 π.Χ.), που 
άνθισαν γύρω από τη Μεσόγειο στο Νείλο, στη Μεσοποταμία και 
στο Αιγαίο κατόρθωσαν να συνταιριάσουν την Γεωμετρία και την 
Τέχνη με έναν μοναδικό τρόπο! Η τέχνη των Αιγυπτίων, για 
παράδειγμα, μια τέχνη βαθύτατα εμποτισμένη από έναν ιερο-
τελετουργικό χαρακτήρα, με απρόσωπη ανθρώπινη μορφή, 
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μετατοπίζεται στη φυσική απεικόνιση μόνο όταν ο καλλιτέχνης 
αναπαριστά σκηνές της φύσης.  
Πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται πως οι Αιγύπτιοι είναι οι 
γεννήτορες της Γεωμετρίας. Ήταν ικανοί να υπολογίζουν, σε μια 
αρκετά καλή προσέγγιση, το π= 3,1605, να υπολογίζουν άνετα 
όγκους στερεών, κολούρου πυραμίδας και κυλίνδρου. Η γεωμετρία 
τους ήταν περισσότερο μια εφαρμοσμένη αριθμητική με παράθεση 
κανόνων, χωρίς τη φανερή παρουσία μιας γενικής μεθοδολογίας. 
Στόχος της ήταν η αναζήτηση της αλήθειας. Ωστόσο μια φράση 
του Ηροδότου1 ήρθε για να διαλύσει τις υποψίες της παραπάνω 
άποψης : «δοκέει δε μοι εντεύθεν γεωμετρίη ευρεθείσα εις την 
Ελλάδα επανελθείν»! 
Η προ- κλασική ελληνική εποχή είναι αυτή που διακόπτει κάθε 
δεσμό με τη μαγεία και προσπαθεί να εισχωρήσει στους νόμους 
της φύσης. Περνάμε έτσι σε ένα ρασιοναλιστικό επίπεδο, όπου ο 
«κόσμος» διαμορφώνεται και δομείται με ανθρωπομορφικές 
απεικονίσεις, προσφέροντας μύριες ευκαιρίες στην Τέχνη. Αυτή η 
αναζήτηση του ανθρώπου, για την ελληνική πραγματικότητα, 
γίνεται σε δύο φάσεις: φυσική και ηθική. Η πρώτη αρχίζει από τον 
ΣΤ’ π.Χ. αιώνα, ενώ η δεύτερη φτάνει στο απόγειό της στην 
κλασική εποχή. Μετά από τα Κυκλαδικά ειδώλια, οι καλλιτέχνες 
του Ζ’ π.Χ. αιώνα θέτουν το πρόβλημα του κούρου και της κόρης. 
Εδώ γίνεται η μελέτη του «εν ηρεμία» γλυπτού.  
Με αφετηρία την μετωπική Τέχνη του Νείλου και του Ευφράτη δεν 
εμπλέκονται με την αιγυπτιακή στασιμότητα αλλά εμπλουτίζουν τα 
έργα τους, ανακαλύπτοντας την ανατομία, τον όγκο και την κίνηση. 
Η έννοια της κίνησης, απόηχος της φιλοσοφίας του Ηρακλείτου, 
εισχωρεί στην Τέχνη, με ουσιαστικό «εκπρόσωπο» την καμπύλη. 
Ο ιωνικός ρυθμός, η έλικα, το φίδι και αργότερα οι μυθικοί 
Τρίτωνες εκφράζουν πανηγυρικά την «είσοδο» της κίνησης στην 
Τέχνη. Έτσι η στατική ευθεία και η καμπύλη ακολουθούν 
παράλληλους δρόμους έκφρασης. 
Ο Ε’ αιώνας αποτελεί αναμφισβήτητα για την Τέχνη και την 
Επιστήμη τον πρώτο μεγάλο σταθμό. Εδώ επιχειρείται η σύνθεση 
                                                 
1 Ιστορίαι Β`, 109. 
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των δύο εκφραστικών μέσων. Η ιωνική κινητικότητα εισχωρεί και 
ενσωματώνεται στη δωρική σταθερότητα, και τα δύο ρεύματα μαζί 
συγκλίνουν προς μια συνθετική αναπαράσταση του αισθητού 
κόσμου.  
Από το έργο του Πλινίου «Φυσική Ιστορία», μας έχουν σωθεί 
ορισμένα στοιχεία για την ελληνική ζωγραφική και γλυπτική, που 
φαίνεται ότι τις «δανείστηκε» από τις πραγματείες του 
Ξενοκράτους του Σικυωνίου και του Αντιγόνου του Καρυστίου. Αν 
όμως η ελληνική ζωγραφική δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι την 
εποχή μας, η αγγειογραφία και η γλυπτική, παράλληλα με την 
αρχιτεκτονική, μπορούν άνετα να μας δώσουν το μεγαλείο της 
ελληνικής Τέχνης.  
Από πλευράς γεωμετρίας, στον Ε’ αιώνα εισάγεται η αξιωματική 
διατύπωση της Επιστήμης, στηριζόμενη αποκλειστικά στη νέο- 
εισαγόμενη έννοια της απόδειξης. Ο Θαλής θεωρείται ο 
θεμελιωτής αυτής της νέας μορφής επιστήμης. Απέδειξε ότι ο 
κύκλος χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη από την διάμετρό του, ότι οι 
παρά τη βάση γωνίες ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες κ.α. Ο 
Ιπποκράτης απέδειξε ότι το εμβαδόν του κύκλου είναι ανάλογο 
προς το τετράγωνο της διαμέτρου. Στον αιώνα αυτό φτάνουμε σε 
μια συστηματική θεμελίωση της επίπεδης γεωμετρίας, που την 
αποτελούν η θεωρία των παραλλήλων, το εμβαδόν του κύκλου και 
των  πολυγώνων, η θεωρία των αναλογιών, τα κανονικά 
πολύγωνα.  
Στον ∆’ αιώνα ο Ευκλείδης με τα «Στοιχεία» και ο Απολλώνιος με 
τις «Κωνικές Τομές» είναι οι κατ’ εξοχήν εκπρόσωποι του 
γεωμετρικού ελληνικού πνεύματος. Αντίστοιχα η τέχνη αντανακλά 
την θεωρητική και βαθιά γνώση των γεωμετρικών νόμων. Οι 
έλληνες καλλιτέχνες χρησιμοποιούν το πλέγμα των γραμμών 
καμπυλότητας των επιφανειών, σαν κύριο περίγραμμα του 
διακόσμου. ∆εν είναι τυχαίο ότι η ελληνική Τέχνη και η Γεωμετρία 
έφτασαν στο απόγειό τους την ίδια περίπου εποχή. Οι Έλληνες 
είχαν συνειδητοποιήσει ότι χωρίς το θεωρητικό όργανο, τη 
γεωμετρία, δε θα μπορούσαν να προχωρήσουν βαθιά στην Τέχνη. 
Χαρακτηριστική είναι η φράση που αναφέρει ο Venturi: “ Storia 
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della critica d’ arte” (Torino 1964) για το ζωγράφο Πάμφιλο: 
«ήταν ο πρώτος ζωγράφος βαθύς γνώστης όλων των άλλων 
κλάδων Γνώσης, ιδιαίτερα της Αριθμητικής και της Γεωμετρίας. 
Χωρίς αυτές τις επιστήμες διακήρυσσε ότι δεν μπορεί να αγγίξει 
την τελειότητα στην Τέχνη».  
∆εύτερος μεγάλος σταθμός για την Τέχνη και την Γεωμετρία είναι 
ο 15ος αιώνας, η Αναγέννηση (Quattrocento). Στον αιώνα αυτό 
επιδιώχθηκε ό,τι δεν μπόρεσε να προχωρήσει στον 5ο αιώνα. Οι 
Αναγεννησιακοί χώρισαν την οπτική πυραμίδα με ένα επίπεδο και 
προχώρησαν έτσι σε μια «αναπαράσταση» του χώρου. Ο Ε’ αιώνας 
δεν επέτρεψε ένα τέτοιο βήμα για δύο λόγους: (α) το οπτικό πεδίο 
των αρχαίων βασιζόταν στο μοντέλο της σφαίρας και τα μεγέθη 
υπολογίζονταν από γωνίες και τόξα κύκλου και όχι από τις 
αποστάσεις, και, (β) δεν είχαν συλλάβει το σύστημα των 
συντεταγμένων. Παρ’ όλο που αντιμετώπιζαν αυτά τα εμπόδια, η 
πρόοδός τους θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα αξεπέραστο 
γεγονός! 
Τώρα οι θεοκρατικές αντιλήψεις για την θεώρηση του κόσμου 
εγκαταλείπονται και δίνουν τη θέση τους στην επιστημονική 
αναζήτηση της φύσεως ενώ ταυτόχρονα η επιστήμη αναγεννάται 
μέσα από την τέχνη. Ο χώρος διατάσσεται και συστηματοποιείται 
ενώ παρουσιάζεται επιτακτικά η δημιουργία της γραμμικής 
προοπτικής.    
Στην Ιταλία αναπτύσσεται ο πρώτος μεγάλος πυρήνας 
καλλιτεχνών- επιστημόνων και είναι αυτοί που θα προετοιμάσουν 
το έδαφος για τις «επαναστατικές» ιδέες του Γαλιλαίου. Βασικά 
εργαλεία του Αναγεννησιακού καλλιτέχνη είναι τα μαθηματικά και 
κυρίως η γεωμετρία. Οι αραβικές μεταφράσεις των ελληνικών 
γεωμετρικών έργων έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο για την αναβίωση 
της ελληνικής γεωμετρικής θεώρησης. Επιπλέον, τα «Οπτικά» του 
Ευκλείδη (300 π.Χ.) όπου ορίζεται η ευθύγραμμη οπτική ακτίνα 
και ο οπτικός κώνος ως γεωμετρικές κατασκευές, τα «Στοιχεία» 
του Ευκλείδη (μετάφραση 1505), το έργο του Βιτρούβιου «Περί 
αρχιτεκτονικής2», Η Οπτική και η Γεωγραφία του Πτολεμαίου3, το 
                                                 
2 25 μ.Χ., 10 βιβλία. 
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βιβλίο προοπτικής  του Alhazen (1000 μ.Χ.), το «Opus Majus» 
του R.Bacon (1250 μ.Χ.), το «Perspectiva Communis» του John 
Pecham (1270 μ.Χ), το «Quaestiones perspective» του Biago 
Pelacani της Πάρμας κ.α. είναι μέρος της θεωρητικής κληρονομιάς 
των Ιταλών καλλιτεχνών. Η υπεροχή των Ιταλών καλλιτεχνών- 
επιστημόνων θα επιβάλει στην υπόλοιπη Ευρώπη μια νέα τεχνική, 
που βασίζεται σε στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, την αναγεννησιακή 
προοπτική. Μέσα από την συστηματική αυτή μελέτη των κανόνων 
της προοπτικής δημιουργήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο για ένα 
καινούργιο κλάδο της γεωμετρίας, την προβολική γεωμετρία. 
∆ιακεκριμένα ονόματα της εποχής αυτής είναι ο Paolo del Pozzo 
Toscanelli4, ο Filippo Brunelleschi5, o Paolo Uccello6, ο Leone 
Battista Alberti (1404- 71)7, ο Albrecht Dürer8 κ.α. Σε σύντομο 

                                                                                                                                            
3 (140 μ.Χ.) Ο Πτολεμαίος εφαρμόζει, στο έργο του, νόμους της οπτικής στην προβολή 
της σφαιρικής μορφής της γης σε τρισδιάστατη επιφάνεια και έτσι έχουμε την πρώτη 
χαρτογράφηση. Η Γεωγραφία του έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
Αναγεννησιακής προοπτικής. Το 1400 ο Εμμανουήλ Χρυσολωράς και ο Jacopo d’ 
Angiolo πήγαν στην Φλωρεντία την ελληνική της έκδοση η οποία σήμερα βρίσκεται στη 
βιβλιοθήκη του Βατικανού. Οι τελευταίοι ολοκλήρωσαν την μετάφραση στα λατινικά το 
1406-7 και έτσι οι μέθοδοι χαρτογράφησης του Πτολεμαίου άρχισαν να γίνονται γνωστοί 
στους Φλωρεντινούς κύκλους. 
4 Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του αναγεννησιακού Homo universalis. Η φήμη του ήταν 
τόσο μεγάλη ώστε η πορτογαλική αυλή να του ζητήσει να χαράξει, το 1474, τους νέους 
δρόμους για την Ανατολή. Ο αυθεντικός χάρτης του χάθηκε ενώ ένα αντίγραφο βρέθηκε 
μετά από χρόνια στα χέρια του Χριστόφορου Κολόμβου.  
5 Ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που μελετά συστηματικά μαθηματικά. Τα 
αποτελέσματα της σπουδής του το βλέπουμε στην εκκλησία του S.Giovanni και στο 
Palazzo Vecchio. Ο Β. λύνει άνετα το πρόβλημα του θόλου του Duomo. Έτσι αρχίζει να 
διαμορφώνεται μια καινούργια αισθητική του χώρου, ο χώρος παύει να είναι ένας 
κλειστός περιορισμένος κύβος, αποκτά ομοιογένεια, υπάρχει ενώ περικλείεται και 
ταυτόχρονα περικλείει, περιέχει και περιέχεται.   
6  Παρουσιάζει μια γεωμετρική «ανατομική» σχεδίαση ενός αγίου δισκοπότηρου. 
7 Σπούδασε νομικά, μαθηματικά και οπτική στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια και στον 
ελεύθερό του χρόνο επιδιδόταν στη ζωγραφική. Έγραψε την πραγματεία του σε δύο 
γλώσσες: την λατινική «De pictura» και την ιταλική «Della pittura». Είναι χωρισμένο 
σε τρία μέρη˙ το 1ο αναφέρεται στη γεωμετρία και στην οπτική της ζωγραφικής και 
παραθέτει οδηγίες για την γραμμική προοπτική κατασκευή, το 2ο παρουσιάζει τις ιδέες 
του ίδιου για την ιστορία της ζωγραφικής και το 3ο μέρος είναι μια πνευματική και ηθική 
προπαρασκευή του ζωγράφου σύμφωνα με τις διακηρύξεις του ίδιου. Άλλο έργο του 
«Elementi di pittura» όπου παρακινεί τους ζωγράφους να αντιληφθούν την προοπτική 
με τις γεωμετρικές αναλογίες που προκύπτουν από τους νόμους της προοπτικής και όχι 
με αφηρημένες αριθμητικές αναλογίες. 
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χρονικό διάστημα, η προοπτική γίνεται αποδεκτή σαν καινούργια 
επιστήμη.  
Από πλευράς τεχνών, η εποχή βρίσκει στην ακμή τους τον 
Donatello και τον Luca della Robbia ενώ γύρω στο 1505 τον 
Μιχαήλ Άγγελο και τον Ραφαήλ να δημιουργούν τα αριστουργήματά 
τους! Ο Vingola διδάσκει στη Ρώμη το 1530, όταν ο Τισιανός  είναι 
στην ακμή του. 
Στο επίκεντρο του 17ου αιώνα βρίσκεται το Παρίσι και το όνομα 
του Gerard Desargues (1591- 1661). Μηχανικός και αρχιτέκτων, 
αυτοδίδακτος, προικισμένος με οξύ αισθητήριο, συνέβαλλε στην 
εξέλιξη της προοπτικής και στην εμβρυακή θεώρηση της 
προβολικής γεωμετρίας. Παρά τις καινοτομίες που εισήγαγε, δεν 
έγινε αποδεκτός από τους συγχρόνους του. Μόνο ο, φίλος και 
μαθητής του, Abraham Bosse προσπάθησε μέσα από τα έργα του 
να διαδώσει τα μαθήματά του9. Ο Desargues εισήγαγε τα 
απειροστά στη γεωμετρία καθώς και του επ’ άπειρον σημείου και 
της επ’ άπειρον ευθείας. «Το πνεύμα προσπαθεί να γνωρίσει...τις 
απειροστές ποσότητες, σύνολα τόσο μικρά που τα δύο αντίθετα 
άκρα τους βρίσκονται ενωμένα μεταξύ τους»10. Τελικά όμως όλες 
αυτές οι ιδέες δεν μπόρεσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη της 
επιστήμης διότι εμφανίστηκαν σε μια εποχή όπου μόλις πριν δύο 
χρόνια είχε κυκλοφορήσει η γεωμετρία του Καρτέσιου. Οι ιδέες 
αυτές ενοχλούσαν τους τεχνίτες και γενικότερα τους καλλιτέχνες. 

                                                                                                                                            
8 Ο μόνος από τους καλλιτέχνες που προχώρησε τόσο στην μαθηματική σύλληψη. 
Συνδύασε σωστά προοπτική και γεωμετρία μελετώντας τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη. Το 
1525 κυκλοφορεί η μελέτη του «∆ιδασκαλία για τη μέτρηση με τον κανόνα και τον 
διαβήτη». Ο Dürer μπόρεσε να συλλάβει και να παρουσιάσει μια καινούργια γεωμετρική 
μέθοδο υψίστης σημασίας, τη μέθοδο των προβολών και την πρώτη χρήση μεθόδων που 
αγγίζουν τους κανόνες της Παραστατικής Γεωμετρίας.  
9 Με τα έργα του: “Maniere universelle de M.Desargues pour practiquer la 
perspective par petit pied comme le geometral...” (Paris, 1648) και “La pratique du 
trait a preuves de M.Desargues Lyonnois pour la coupe des pierres en architecture” 
(Paris, 1643). Όταν ο Bosse θέλησε να εφαρμόσει τη θεωρία σε μια διδασκαλία στην 
Ακαδημία Καλών Τεχνών στην οποία ήταν καθηγητής (1671) «θίγοντας» ένα λάθος 
προοπτικής σε έναν πίνακα του Charles Le Brun (μετέπειτα καθηγητής της Ακαδημίας), 
τον ανάγκασε να παραιτηθεί! 
10 Στο βιβλίο του: « Brouilion projet d’ une atteinte aux evenements des rencontres 
du cone avec un plan par le Sr. G. Desargues Lyonnais» (Paris, 1639) παρουσιάζει 
τις κωνικές σαν προβολές ενός κύκλου και τη θεωρία των ανελίξεων.  
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Έτσι στο τέλος της εποχής του μπαρόκ, ζωγράφοι και οι 
προοπτικοί διακόπτουν τις κοινές τους αναζητήσεις. Ο δρόμος του 
ζωγράφου και του θεωρητικού χωρίζεται.  
Την ίδια εποχή στην Ιταλία συναντάμε τον αντίλαλο των 
προβολικών μεθόδων του Desargue, Guarino Guarini (1624- 
1683) ο οποίος εφαρμόζει τη μέθοδο των προβολών στη μελέτη 
της αλληλοτομίας σφαίρας, κώνου και κυλίνδρου11.  
Παράλληλα οι αρχιτέκτονες προσπαθούν με έντονα διακοσμητικά 
στοιχεία, με την «προοπτική της ατμόσφαιρας», να διακόψουν την 
ασυνέχεια στο χώρο. Έτσι το φανταστικό παρουσιάζεται σαν 
πραγματικό.  
O Claude, o Velasquez και ο Rembrandt συμβάλλουν, ο καθένας 
με τον τρόπο του, στην αναπαράσταση του χώρου, επιδιώκοντας 
να συνθέσουν τα έμψυχα και τα άψυχα με το περιβάλλον.  
Την ίδια εποχή που ο Poncelet και ο Van Staudt δημιουργούσαν 
την προβολική γεωμετρία (1800- 1850), ο Turner προαναγγέλλει 
την εμπρεσιονιστική θεώρηση του τοπίου, μέσα από μια ευλύγιστη 
κινητικότητα του φωτός, του νερού και του ουρανού. Και ο 
Constable ερευνά το παιχνίδισμα του φωτός στη θάλασσα ή στη 
θύελλα12.  
Από το 1850 μέχρι το 1900 ο Von Staudt και ο Plucker 
απαλείφουν τις μετρικές ιδιότητες από την προβολική γεωμετρία 
και ταυτόχρονα σχεδόν γενικεύεται στη Γαλλία το κίνημα των 
εμπρεσιονιστών.  
Ακόμα με τον Mobius το 1861 και τον Newmann το 1864 εισάγεται 
η τοπολογική παραμόρφωση στη γεωμετρία13. Με αυτήν ο 
μαθηματικός ανακαλύπτει το αμετάβλητο που είναι η καθαυτό 
ουσία του αντικειμένου.  

                                                 
11 Στο έργο του “Euclides adanctus et methodicus, mathematicaque universalis” 
(Torino, 1671). 
12 Ταυτόχρονα σχεδόν, ο Fox Talbot και ο Daguerre προωθούν τη φωτογραφία από τα 
εργαστήρια στην πράξη. Λίγο καιρό αργότερα εμφανίζεται το πρώτο αξιοσημείωτο βιβλίο 
με φωτογραφίες του Sir William Strirling Maxwell με τίτλο “Annals of Artists of 
Spain” (1847).  
13 Πολύ πριν ο Gauss (1827) στο“Dequisitiones generales circa superficies curvas” 
εισάγει την παραμόρφωση σαν μέσο με το οποίο θα εισχωρήσει στα μυστικά των 
επιφανειών.   
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Το 1875 ο Cezanne και αργότερα ο Gauguin προσπαθούν να 
παρουσιάσουν την εσώτερη γεωμετρική δομή των αντικειμένων. 
Ο Van Gogh, ανακαλύπτοντας πρώτος την αυτόνομη εκφραστική 
και διαστατική ιδιότητα του χρώματος, άνοιξε το δρόμο στους 
Gauguin, Cezanne, Vlaminck, Braque, Picasso.   
Το 1907, ο Einstein, έχοντας το θεωρητικό υπόβαθρο από τις 
εργασίες του Riemann και του Lorentz, διατυπώνει την έννοια του 
χωροχρόνου. Την ίδια ακριβώς εποχή στο Παρίσι γεννιέται και ο 
κυβισμός. Με τον κυβισμό εισάγεται η τέταρτη διάσταση με την 
κίνηση, έτσι ο παραδοσιακός οπτικός κύβος της Αναγέννησης 
καταρρέει. Ο Picasso, o Braque κ.ά. «εντάσσουν» τη διάσταση του 
χρόνου στον πλαστικό χώρο. 
Η σύγχρονη Τέχνη αφομοιώνει τις καινούργιες επαναστατικές 
ιδέες, η εικόνα εμφανίζεται όχι μόνο στο χώρο αλλά και στο χρόνο. 
Τα έργα του Picasso «Ο Ποιητής», του Duchamp «Το γυμνό που 
κατεβαίνει τη σκάλα» τοποθετούν φανερά το πρόβλημα της 
πλαστικής έκφρασης της κίνησης. Οι κυβιστές θέλησαν να 
συμπλησιάσουν την Τέχνη με την Επιστήμη. Ο κυβισμός είναι μια 
ανανέωση της παράδοσης του φυσικού αντικειμένου, αλλά η 
πολυεδρική είναι ένα γεγονός της πραγματικότητας, που έχει αξία 
αυτό καθ’ αυτό και όχι γι’ αυτό που παρουσιάζει.   
 
Η Γεωμετρική γνώση, συνέβαλε και συμβάλλει αποφασιστικά σαν 
αναγκαίο θεωρητικό όργανο στις εικαστικές Τέχνες. Η Τέχνη πάλι 
με τη σειρά της αποτελεί ένα σύστημα σχέσεων, που συνενώνει και 
αφομοιώνει «δανεισμένα» στοιχεία, τόσο από τον συγκεκριμένο 
υλικό κόσμο, όσο και από τον αφηρημένο και θεωρητικό χώρο της 
Επιστήμης. Έτσι βλέπουμε π.χ., όταν η μοντέρνα γεωμετρία 
απελευθερώνεται από τα μοντέλα του υλικού κόσμου, να 
δημιουργεί τα δικά της αντικείμενα και χώρους, πέρα από την 
παραδοσιακή ευκλείδεια γεωμετρία. Τότε και η ζωγραφική παύει 
και αυτή να ασχολείται με την απεικόνιση των μοντέλων του 
εξωτερικού κόσμου. Φανταστικούς χώρους δημιουργούν οι 
ζωγράφοι, φανταστικούς χώρους και οι μαθηματικοί, όταν 
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συνειδητοποιούν και αφομοιώνουν τη φράση του G. Cantor ότι «η 
ουσία των μαθηματικών βρίσκεται στην ελευθερία τους». 
Το χρέος του καλλιτέχνη, όπως και του επιστήμονα, συγκλίνει 
προς τον ίδιο στόχο, να πλησιάσουν και να αποκαλύψουν την 
Αλήθεια. Ίσως ο Marcel Proust με τις παρακάτω φράσεις να 
εκφράζει τον σωστό προορισμό της Τέχνης: «Το μεγαλείο της 
αληθινής Τέχνης...ήταν να βρει, να ανακτήσει, να μας κάνει να 
γνωρίσουμε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε μακριά της, και 
από την οποία απομακρυνόμαστε όλο και πιο πολύ, όσο λαβαίνει 
περισσότερο πάχος και αδιαπερατότητα η συμβατική γνώση που 
της συνάπτουμε. Αυτή την πραγματικότητα, που θα κινδυνεύαμε να 
πεθάνουμε χωρίς να την γνωρίσουμε και που δεν είναι παρά η ζωή 
μας, η αληθινή ζωή που τελικά ανακαλύπτεται και φωτίζεται, 
συνεπώς η μόνη ζωή που πραγματικά μπορεί να βιωθεί, αυτή η 
ζωή, που με μία έννοια κατοικεί κάθε στιγμή σε όλους τους 
ανθρώπους, όπως και στον καλλιτέχνη. Έτσι δε την βλέπουν, γιατί 
δεν ζητούν να την φωτίσουν. Έτσι το παρελθόν τους είναι 
φορτωμένο με απειράριθμες εικόνες αρνητικού φιλμ, που μένουν 
άχρηστες, γιατί η διάνοιά τους δεν τις ενεφάνισε».    
      
             
 Η γεωμετρία και η τέχνη στο σημερινό ∆ημοτικό Σχολείο: 

Σύγχρονες προτάσεις διδασκαλίας. 
 
Τα μαθηματικά, από τον 20ο  αιώνα μέχρι σήμερα, διακρίνονται σε 
δύο περιόδους με «διαχωριστική γραμμή» την δεκαετία του 1980.  
Η πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται διεθνώς από τα «παραδοσιακά 
μαθηματικά». Στην Ελλάδα η περίοδος αυτή ξεκινά από το τέλος 
του 19ου αιώνα (1894, οπότε εκδίδεται το πρώτο νομικά 
κατοχυρωμένο αναλυτικό πρόγραμμα για το τετρατάξιο δημοτικό 
σχολείο) και ολοκληρώνεται την δεκαετία το 1980, όπου για 
πρώτη φορά παρουσιάζονται επίσημα σχολικά βιβλία στα 
μαθηματικά14.  

                                                 
14 Λεμονίδης Χ. (2003), Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου, Αθήνα: Πατάκης.   
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Η γεωμετρία, συγκεκριμένα, για το μεγαλύτερο μέρος της 
παραδοσιακής περιόδου, διδάσκεται στις δύο τελευταίες τάξεις 
του σχολείου· την Ε` και ΣΤ` τάξη. Έτσι στο πρόγραμμα του 1913 
δεν υπάρχει γεωμετρία στην Α` και Β` τάξη (υπάρχει μόνο στην 
Ε` και ΣΤ` τάξη) ενώ στο πρόγραμμα του 1969 εμφανίζονται λίγα 
μόνο στοιχεία. 
Συγκεκριμένα: 
• Α` τάξη, 1969: Κατασκευή απλών γεωμετρικών σχημάτων και 

εμπειρική διάκριση αυτών (κύκλος, τετράπλευρο, τρίγωνο) 
• Β` τάξη, 1969: Απλά γεωμετρικά σχήματα (τετράγωνο, 

τρίγωνο, κύκλος, παραλληλόγραμμο). Εμπειρική διάκριση αυτών 
χωρίς ορισμούς. ∆ιάκριση γωνιών. Χρήση γωνιομέτρου και 
υποδεκάμετρου. Σχετικές κατασκευές με χαρτόνια και άλλα 
υλικά στο μάθημα της χειροτεχνίας.  

 
Παρατηρούμε δηλαδή ότι η ύλη της γεωμετρίας στις δύο πρώτες 
τάξεις ήταν πολύ περιορισμένη και περιελάμβανε: κατασκευή και 
διάκριση γεωμετρικών σχημάτων ενώ στην Β` τάξη, επιπλέον, οι 
γωνίες και οι μετρήσεις τους.  
 
Μετά την δεκαετία του 1980 και την επίδραση των μοντέρνων 
μαθηματικών, η έκταση της γεωμετρίας παρέμεινε περιορισμένη. 
Στην Α` τάξη 11 από τα 122 μαθήματα (9%) ήταν σχετικά με την 
γεωμετρία ενώ στην Β` τάξη τα 9 από τα 120 (7,5%). 
 
• Α` τάξη: Κεφάλαιο 1ο- «1.1. Έννοιες μέσα στο χώρο». Οι 

έννοιες αυτές του χώρου είναι: πάνω- κάτω, μέσα- έξω, 
μπροστά- πίσω, αριστερά- δεξιά, ψηλά- χαμηλά και κοντά- 
μακριά.  

Ένα μάθημα αναφέρεται στα στερεά γεωμετρικά σώματα: το 
στερεό ορθογώνιο, τη σφαίρα, τον κύβο και τον κύλινδρο, ένα 
μάθημα στα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα: το ορθογώνιο, τον 
κύκλο και τον κύβο, ένα μάθημα είναι αφιερωμένο στις γραφικές 
απεικονίσεις, ένα μάθημα στις διαστάσεις του κύβου και του 
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στερεού ορθογωνίου ενώ δύο μαθήματα είναι αφιερωμένα στα είδη 
γραμμών (κλειστή- ανοιχτή καμπύλη, ευθεία- τεθλασμένη γραμμή).   
 
• Β` τάξη: ∆ιδάσκονται οι τρεις διαστάσεις των γεωμετρικών 

σχημάτων (μήκος- πλάτος- ύψος), ζητείται η πρόβλεψη του 
στερεού σχήματος που θα προκύψει από την τομή και την 
ένωση στερεών σχημάτων και από τον αριθμό και το σχήμα των 
εδρών. Ζητείται επίσης η πρόβλεψη επίπεδου σχήματος από τις 
πλευρές και από την τομή και την ένωση επίπεδων σχημάτων. 
Προτείνονται η κατασκευή και η ιχνογράφηση των επιπέδων 
σχημάτων και η σύνδεσή τους με τις επιφάνειες των στερεών. 
Σχετικά με τις γραφικές παραστάσεις, δείχνεται η γραφική 
παράσταση με αντιστοίχιση ένα προς ένα και ένα προς δύο. 
Παρουσιάζεται το πέρασμα από το βελοειδές διάγραμμα στη 
γραφική παράταση, η δημιουργία και η ερμηνεία της γραφικής 
παράστασης. Για τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα δείχνεται η 
διάκριση των πλευρών και των γωνιών τους και η μέτρηση του 
μήκους όλων των πλευρών τους. ∆είχνεται η χάραξη των 
επιπέδων σχημάτων και η διάκρισή τους μέσα από σύνθετα 
σχήματα. Στο τέλος της Β` τάξης υπάρχει ένα μάθημα με τίτλο 
«Η έννοια του πιθανού», στο οποίο δείχνονται τα δεδομένα από 
στατιστικές μετρήσεις και παρουσιάζονται σε γραφικές 
παραστάσεις15.   

 
Στον 21ο αιώνα τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά 
εγχειρίδια περιορίζουν και πάλι την έκταση της γεωμετρίας. 
∆ιδάσκονται παραδοσιακές έννοιες, όπως είναι για παράδειγμα τα 
στερεά και τα επίπεδα σχήματα, οι ευθείες, οι ημιευθείες κ.α. οι 
οποίες δεν αναπτύσσονται τόσο διαισθητικά όσο  θα μπορούσε να 
γίνει. Ο εμπειρικός τρόπος διδασκαλίας δεν αξιοποιείται στο 
επίπεδο που απαιτείται ώστε οι μαθητές να αφομοιώσουν σε 
μεγάλο βαθμό τις μαθηματικές έννοιες. ∆εν χαράσσουν, δεν 

                                                 
15 Λεμονίδης Χ. (2003), Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου, Αθήνα: Πατάκης.   
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μετρούν και γενικώς δεν εντάσσονται σε εμπειρικές διαδικασίες· 
δεν προωθείται η διαισθητική ικανότητα του παιδιού.  
Η σύγχρονη τάση των μαθηματικών είναι ο εμπλουτισμός της 
εμπειρίας των μαθητών. Τα σχήματα παρουσιάζονται σε διάφορα 
μεγέθη και μορφές και με διάφορους προσανατολισμούς ώστε να 
μειωθεί το φαινόμενο της τυπικότητας. Αποφεύγουν με αυτόν τον 
τρόπο οι μαθητές να τυποποιούν τα σχήματα σε μεμονωμένες 
μορφές.  
Τα νέα περιεχόμενα της γεωμετρίας είναι: 
  

 Χαράξεις: Στην Α` τάξη προτείνονται δραστηριότητες χάραξης 
με το χέρι με σκοπό την εξάσκηση των μαθητών και την ευλυγισία 
του χεριού τους.  
Στην Β` τάξη προτείνονται δραστηριότητες χάραξης με την 
εκτέλεση διαδοχικών εντολών με σκοπό, αφενός, την εξάσκηση 
της χάραξης και , αφετέρου, την εφαρμογή στην πράξη των 
χαρακτηριστικών των σχημάτων και των ιδιοτήτων της 
γεωμετρίας. 
Η χάραξη σε καρτεσιανό επίπεδο (τετραγωνισμένο χαρτί) στοχεύει 
στο να κάνει τους μαθητές ικανούς να προσανατολίζονται και να 
κινούνται σε τετραγωνισμένο χαρτί και να αναπαράγουν  το 
υπόδειγμα ενός σχήματος, που τους δίνεται σχεδιασμένο. Αυτή η 
διαδικασία της σχεδίασης πάνω σε τετραγωνάκια του χαρτιού 
προετοιμάζει και εξοικειώνει τους μαθητές με τις δισδιάστατη 
κατάσταση του καρτεσιανού επιπέδου. 

 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ16 
 
Συνεχίζω η γραμμή 
   

  
 

                                                 
 
 
16 Λεμονίδης Χ. (2003), Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου, Αθήνα: Πατάκης.   
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Σχεδιάζω με το χάρακα το σπιτάκι 
 

 
 
 
Εντοπίζω τις θέσεις με δύο συντεταγμένες  

 
   α  β  γ  δ 
4         Η 
3      Ρ     Χ     (β,1)  (β,3) (α,2) (δ,3) (γ,4)  
2  Ο 
1      Β 
    Λέξη:............ 

 
 Παζλ, πλακόστρωτο, μωσαϊκά17: Παιχνίδια στα οποία 

εφαρμόζονται οι οπτικές διεργασίες. Τα παζλ και τα τάγκραμ 
συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα του παιδιού, είναι 
ευχάριστα και πολύ ουσιαστικά για την ανάπτυξη γεωμετρικών 
οπτικών ικανοτήτων. Τα πλακόστρωτα και τα μωσαϊκά μας 
συνδέουν με την τέχνη και την παράδοση και μπορούν να 
διδαχθούν διαθεματικά με το μάθημα των εικαστικών και της 
ιστορίας. 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
Συνεχίζω τη χάραξη με τον ίδιο τρόπο για να ολοκληρωθεί το πλακόστρωτο 

 
 
 
 
 

                                                 
17 Παζλ: Το τελικό σχήμα προϋπάρχει και πρέπει να ξαναδημιουργηθεί. Η κύρια 
δραστηριότητα συνίσταται στη σύνθεση αρχικών σχημάτων που δίνονται διασκορπισμένα. 
Πλακόστρωτο: Το τελικό σχήμα δεν υπάρχει. Πρόκειται να καλυφθεί εντελώς ένας 
δεδομένος χώρος με κανονικά σχήματα, τα οποία διαλέγουμε ή δημιουργούμε. 
Μωσαϊκό: Ένα διακοσμητικό σύνολο σχημάτων, που αποτελείται από στοιχεία 
τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο. Η ουσιαστική δραστηριότητα που απαιτεί 
συνίσταται στην αναγνώριση της φόρμας και στον εντοπισμό των αρχικών σχημάτων που 
το αποτελούν.     

Β 
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Βάφουμε με το ίδιο χρώμα 

 
  
 
  
 

  
 

 Συμμετρία: Η μορφή διδασκαλίας που προτείνεται δίνει μεγάλη 
βαρύτητα στους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς των σχημάτων, 
όπως, μεγεθύνσεις, σμικρύνσεις, συμμετρίες, στροφές κ.α. οι 
οποίοι δεν υπάρχουν στο σημερινό δημοτικό σχολείο. Στην Α` και 
Β` τάξη εισαγάγουμε την αξονική συμμετρία.  
Στην Α` τάξη γίνεται μια εμπειρική επαφή με αντικείμενα, εικόνες 
και σχήματα που είναι συμμετρικά ως προς άξονα. Οι μαθητές 
εντοπίζουν τη συμμετρία, παρατηρούν τον άξονα συμμετρίας και 
μπορούν να προσθέσουν με απλό τρόπο το συμπληρωματικό μέρος 
του σχήματος, ώστε να γίνει  συμμετρικό. Στην τάξη αυτή δηλαδή 
δείχνουμε στους μαθητές πως εμφανίζεται η συμμετρία στην 
καθημερινότητά τους. 
Στην Β` τάξη μελετάται η αξονική συμμετρία σε βαθύτερο επίπεδο 
τόσο σχετικά με την ορολογία όσο και με τις ιδιότητες που 
παρατηρούνται. 
Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στο να διαπιστώσουν οι 
μαθητές πότε δύο σχήματα είναι συμμετρικά ως προς άξονα και 
στο να κατασκευάσουν ή να συμπληρώσουν ένα συμμετρικό σχήμα. 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Παρατηρώ τις εικόνες και βάζω σε κύκλο τις συμμετρικές 
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 Ευθείες-Γωνίες: Στην Α` τάξη οι μαθητές γνώρισαν τις 
ευθείες γραμμές χαράσσοντάς τες με το χάρακα. Στην Β` τάξη 
διδάσκονται τις τεμνόμενες, τις παράλληλες και τις κάθετες, 
καθώς, και τις γωνίες.  
Οι ευθείες για τους μαθητές μοιάζουν με τεντωμένα σκοινιά και 
χαράσσονται με το χάρακα. Αρχικά, λοιπόν, τους δείχνουμε πως 
το χαραγμένο μέρος που βλέπουνε είναι μόνο ένα μέρος της 
ευθείας και ότι μπορούμε να την προεκτείνουμε  απεριόριστα. 
Στόχος των δραστηριοτήτων είναι οι μαθητές να προεκτείνουν 
νοερά τις ευθείες και να φαντάζονται αν οι ευθείες θα 
συναντηθούν και σε ποιο σημείο περίπου. 
Σχετικά με τις γωνίες οι μαθητές ασκήθηκαν αρχικά σε 
δραστηριότητες που αφορούσαν την καθημερινή τους ζωή όπου 
δείχθηκε ο σχηματισμός γωνιών μέσα από την κυκλική κίνηση 
(π.χ. βραχίονες διαβήτη, δείκτες ρολογιού κ.α.).  Οι μαθητές 
ασκούνται στο να ξεχωρίζουν τις ορθές γωνίες και αυτές που 
σχηματίζονται από την τομή δύο κάθετων ευθειών. Στις 
δραστηριότητες που προτείνονται οι μαθητές καλούνται να 
παρατηρήσουν και να διαχωρίσουν τις γωνίες σε ευθύγραμμα 
γεωμετρικά σχήματα.       
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Παρατηρώ τις ευθείες και βρίσκω αυτές που είναι κάθετες 
 
 
 
 
 
 

Ποιες από τις ευθείες είναι παράλληλες; Ξαναχαράξτε τις παράλληλες ευθείες με 
κόκκινο χρώμα   
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 Αναπαραγωγή σχημάτων με τη μέθοδο του ορθογωνίου: Στην 
Β` τάξη διδάσκεται η αναπαραγωγή σχημάτων σε τετραγωνισμένο 
χαρτί με τη μέθοδο του ελάχιστου ορθογωνίου. Οι μαθητές 
ασκήθηκαν στο να περνούν από μια προπαρασκευαστική διαδικασία 
επάνω στην εικόνα που δινόταν πριν τη χάραξη του σχήματος. 
Προσδιοριζόταν, δηλαδή, το ελάχιστο ορθογώνιο πλαίσιο μέσα στο 
οποίο περιεχόταν η εικόνα. Το πλαίσιο αυτό προσδιορίζεται από τα 
ακραία σημεία του σχήματος. Αφού προσδιορισθούν τα σημεία, 
μπορεί να επισημανθούν και να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό τα 
ακραία σημεία, στα οποία η εικόνα συναντιέται με το πλαίσιο. Με 
αυτό τον τρόπο προσδιορίζονται καλύτερα τα τετραγωνάκια από το 
δεδομένο σχήμα, καθώς και αυτά που δεν τέμνονται. Αυτό δίνει 
στους μαθητές ένα συμπληρωματικό έλεγχο όταν συγκρίνουν το 
σχήμα που χάραξαν με το αρχικό σχήμα που δίνεται. 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αναπαραγωγή σχήματος με τη μέθοδο του ελάχιστου ορθογωνίου 

 
  
 
 
   
 
Ο Tim Granger στο άρθρο του «Math is art»18 εξευρενά τα 

μαθηματικά ως τέχνη.  
«Η έναρξη του σχολικού έτους είναι μια ενθουσιώδης στιγμή για 
τον καθένα. ∆άσκαλοι και μαθητές συμμετέχουν με ενθουσιασμό 
για το τι περιέχει η νέα χρονιά. ∆υστυχώς, όταν ξεκινώ το πρώτο 
μάθημα της χρονιάς στα μαθηματικά με τους μαθητές της Ε` 
τάξης, αυτός ο ενθουσιασμός συχνά αντικαθίσταται από μυριάδες 
ανησυχίες των μαθητών. Όταν οι μαθητές φτάνουν στην Ε` τάξη, 
κουβαλούν μαζί τους έναν αριθμό από αρνητικά αισθήματα για το 
σχολείο γενικά και ειδικά για τα μαθηματικά. Πως μπορώ να 
μοιραστώ με τους μαθητές μου την ομορφιά των μαθηματικών αν 

                                                 
18 Granger Τ. (2001), Math is art, Teaching Children Mathematics. 
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έχουν στο μυαλό τους ότι τα μαθηματικά δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από αριθμούς; 
Για να δείξω στους μαθητές μου την ομορφιά του αντικειμένου, θα 
πρέπει πρώτα να τους οδηγήσω να δουν τα μαθηματικά από μια 
διαφορετική οπτική γωνία. Αντί να διδάξω σαν απλό χειρισμό των 
αριθμών σε αλγόριθμους, αποφάσισα να εξερευνήσω τα 
μαθηματικά ως τέχνη με τους μαθητές μου. Επέλεξα τα ψηφιδωτά 
ως κεντρική δραστηριότητα των μαθηματικών για τον πρώτο μήνα 
του σχολικού έτους, και τα αποτελέσματα ήταν τόσο επιτυχή που 
δεν το περίμενα.  
Όταν η ενότητα ολοκληρώθηκε, κάθε μαθητής είχε δημιουργήσει 
τρεις τύπους από ψηφιδωτά με χαρτί- και- μολύβι, και είχε 
παράγει στον υπολογιστή ένα ψηφιδωτό με το πρόγραμμα Tessel-
Mania! Χρησιμοποιώντας έναν έγχρωμο εκτυπωτή και σίδερο , οι 
μαθητές σιδέρωσαν τα ψηφιδωτά τους σε μπλουζάκια. Αυτή η 
εργασία ολοκληρώθηκε με μια δήλωση «ικανή να φορεθεί» για την 
ομορφιά των μαθηματικών. Ταυτόχρονα οι μαθητές μου έμαθαν για 
την γεωμετρία, τον σχεδιασμό, την αντίληψη του χώρου, την 
ιστορία της τέχνης και την μοντέρνα τεχνολογία».  
Οι μαθητές που συμμετείχαν σε αυτή την ενότητα πέρασαν έναν 
ευχάριστο χρόνο φτιάχνοντας ψηφιδωτά. Τα μπλουζάκια που 
διακόσμησαν φορέθηκαν με περηφάνια, και τα ψηφιδωτά που 
δημιουργικά σχεδίασαν σε χαρτί ακόμη βρίσκονται στους 
διαδρόμους του σχολείου για να το δούνε όλοι. Η οριακή αλήθεια 
της αξίας του σχεδίου εντούτοις, βρίσκεται στο τι έμαθαν 
ταυτόχρονα για τα ψηφιδωτά λεπτομερειακά και για τα μαθηματικά 
γενικά.  
Οι μαθητές έμαθαν πολλά για την γεωμετρία δημιουργώντας 
ψηφιδωτά σε χαρτί και στον υπολογιστή. Έμαθαν ότι τα 
μαθηματικά είναι πολλά περισσότερα από απλά νούμερα σε έναν 
αλγόριθμο· τέτοιοι όροι όπως σχήμα, γωνία και τμήμα γραμμής 
έγιναν μέρος της καθημερινής τους γλώσσας και αντίληψης. Οι 
μαθητές έμαθαν τις ιδιότητες διάφορων σχημάτων και πως αυτές 
οι ιδιότητες επηρεάζουν την ικανότητα του σχήματος να γίνει 
ψηφιδωτό. Οι μαθητές ήταν ικανοί να βρουν γραμμές συμμετρίας 
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στο έργο τους και να διακρίνουν μεταξύ αμβλείας και οξείας 
γωνίας· στην πραγματικότητα, μερικοί ήταν ικανοί να υπολογίσουν 
τις διαστάσεις της γωνίας αρκετά καλά. Η αντίληψη των μαθητών 
για τα σχήματα και τις διαφορές τους ήταν αυξημένες επειδή είχαν 
χειριστεί αυτά τα σχήματα.  
Η έννοια της συμμετρίας ήταν μία αφηρημένη έννοια αλλά τώρα 
είχε μια βαθύτερη σημασία επειδή οι μαθητές είχαν δημιουργήσει 
και χειριστεί συμμετρικές εικόνες. Όλοι οι μαθητές είχαν μάθει 
κάποια πράγματα για τη συμμετρία πριν έρθουν στην τάξη μου αλλά 
η αποκάλυψή τους είχε περιοριστεί σε εικόνες του καθρέφτη. 
Συνδέοντας όλη αυτή τη νέα γνώση με την περιορισμένη γνώση 
των μαθητών για τους υπολογιστές, και αυτή η εργασία ήταν ήδη 
μια επιτυχία. Αλλά το πιο συναρπαστικό μέρος της εργασίας ήταν η 
πολύ θετική προδιάθεση των μαθητών προς τα μαθηματικά γενικά. 
 
Οι μαθητές που έρχονται στην τάξη μου συνήθως πιστεύουν ότι τα 
μαθηματικά ήταν βαρετά, «όχι ευχάριστα», με ελάχιστη 
χρησιμότητα στον «πραγματικό κόσμο», και δύσκολα επίσης. Όταν 
ρώτησα τους μαθητές στην αρχή του σχολικού έτους τι είναι τα 
μαθηματικά, άκουσα απαντήσεις όπως «βαρετά», «προσθέσεις», 
«νούμερα» και «δύσκολα». Όλοι γνωρίζουμε ότι τα μαθηματικά 
είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μετά το τέλος της ενότητας «Τα 
μαθηματικά είναι τέχνη», οι μαθητές στην τάξη μου είχαν αρχίσει 
να βλέπουν ότι τα μαθηματικά βρίσκονταν σε όμορφες εργασίες 
τέχνης, σχέδια με ψηφίδες, και τη συμμετρία του κόσμου γύρω 
τους. Το σχέδιο εργασίας «Τα μαθηματικά είναι τέχνη» βοήθησε 
τους μαθητές μου να καταλάβουν καλύτερα πως τα μαθηματικά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερα πράγματα από απλή 
επίλυση αριθμητικών προτάσεων. Καθώς παρακίνησε την 
εξερεύνησή τους, στα σχέδια, τη συμμετρία και την αντίληψη του 
χώρου, το σχέδιο «άνοιξε τα μάτια» των μαθητών για την ομορφιά 
των μαθηματικών. Όπως είπε η  Brenda μετά το σχέδιο, « νομίζω 
ότι τα μαθηματικά είναι πολύ περισσότερο διασκεδαστικά 
συναρπαστικά και γίνονται πιο κατανοητά».  
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 «Μαθηματικά με το μήνα»19: ∆ραστηριότητες οι οποίες 
σχεδιάστηκαν για να εμπλέξουν τους μαθητές στο να σκεφτούν 
όπως οι μαθηματικοί. Οι δραστηριότητες επιτρέπουν στους 
μαθητές να δουλεύουν ατομικά ή σε μικρές ομάδες ή μπορεί (οι 
δραστηριότητες) να χρησιμοποιηθούν σαν προβλήματα της 
εβδομάδας. Λύσεις δεν προτείνονται κι έτσι οι μαθητές θα πρέπει 
να βρουν μόνοι τους τις μαθηματικές δικαιολογήσεις και την 
αυθεντικότητα, κι έτσι να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση για την 
εγκυρότητα της δουλειάς τους.  
Οι δραστηριότητες που ∆εκεμβρίου 2002 συγκεντρώνονται στην 
έρευνα των μαθηματικών στην τέχνη. Οι μαθητές διερεύνησαν 
αριθμητικές προτάσεις και γεωμετρία.  

 Μάντεψε το σχήμα : 
Κλείσε τα μάτια σου ενώ ο συμπαίκτης σου παίρνει στο χέρι του 
ένα σχέδιο. Χωρίς να ανοίξεις τα μάτια σου, θέτοντας ερωτήσεις 
μάντεψε ποιο σχήμα κρατάς. Τι σε βοηθάει να μαντέψεις το σχήμα; 
Αλλάξτε ρόλους και προκάλεσε τον συμπαίκτη σου να μαντέψει ένα 
διαφορετικό σχήμα. 
    
  
 
 
 

 Ταίριασε την εικόνα: 
∆ημιούργησε μια εικόνα με σχέδια. Χωρίς να την δείξεις στον 
συμπαίκτη σου, περιέγραψε την εικόνα. Βάλε τον συμπαίκτη σου να 
δημιουργήσει την περιγραφή σου. Σύγκρινε την εικόνα σου με αυτή 
του συμπαίκτη σου. Ταιριάζουν; Τι θα μπορούσες να είχες πει για 
να βοηθήσεις τον συμπαίκτη σου να φανταστεί καλύτερα την 
εικόνα σου; Αλλάξτε ρόλους και βάλε τον συμπαίκτη σου να 
δημιουργήσει μια άλλη εικόνα. 
 

 Σχημάτισε γλυπτό: 

                                                 
19 Shreero Β.-Sullivan C.-Urbano A. (2002), Math by the Month, Teaching Children 
Mathematics.  
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Πες στους συμμαθητές σου να φέρουν στο σχολείο καθαρά, άδεια 
δοχεία φαγητού ποικίλων μεγεθών και σχημάτων. ∆ουλέψτε σε 
ομάδες για να πλάσετε ένα γλυπτό με τα δοχεία. Ονομάστε όλα τα 
γεωμετρικά σχήματα που βλέπετε στο γλυπτό. Τι είδους σχήματα 
δεν υπάρχουν στο γλυπτό; Γιατί αυτά τα σχήματα απουσιάζουν; 
 

 Τάγκραμ:  
Χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τρία από τα εφτά κομμάτια 
(χαρτιού) του τάνγκραμ, δημιούργησε μια εικόνα. Χρησιμοποιώντας 
την παρακάτω εικόνα ως παράδειγμα, γράψε μια αριθμητική φράση 
με ένα- ένα κομμάτι και την τιμή της έκφρασης σε άλλο κομμάτι. 
Γράψε άνισες τιμές σε πλευρές που περισσεύουν από τα άλλα 
κομμάτια για να κάνεις το παζλ πιο προκλητικό. Γράψε μια ένδειξη, 
όπως «Η εικόνα μου είναι το κεφάλι ενός κατοικίδιου που 
γουργουρίζει». Μπλέξε τα κομμάτια της εικόνας σου. Μπορεί ο 
συμπαίκτης να ξαναδημιουργήσει την εικόνα ταιριάζοντας κάθε 
φράση με την τιμή της;    
 
 
  
  
                                     
                                      
                               16                                    22 
 
 
 
 
 
 Αφηρημένη τέχνη : 

Κόψε ένα χαρτόνι βήμα προς βήμα ορθογώνιο. Σε ένα άσπρο 
χαρτί, χάραξε το ορθογώνιο πέντε με επτά φορές ενώ το κινείται 
και το γυρνάτε πάνω στο χαρτί, επικαλύπτοντας προηγουμένως τα 
ζωγραφισμένα ορθογώνια. Βρες κάθε τετράγωνο στο σχέδιο που 
δημιούργησες και χρωμάτισέ τα κόκκινα. Χρωμάτισε κάθε τρίγωνο 
πράσινο, τα ορθογώνια που δεν είναι τετράγωνα μπλε και άλλα 
πολύγωνα μαύρα, αφήνοντας το φόντο άσπρο. Κράτησε την 

2Χ4    3Χ3 
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«αφηρημένη τέχνη» σου μαζί με αυτή των συμμαθητών σου για να 
συγκροτήσετε τη δική σας γκαλερί τέχνης. 
 

 Κριτική τέχνης: 
Κοίταξε στον πίνακα που περιλαμβάνει στοιχεία γεωμετρίας. 
Προσποιήσου ότι είσαι κριτικός τέχνης και γράψε για την 
γεωμετρία που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης. Ψάξε για 
παράλληλες και κάθετες γραμμές, ορθές γωνίες , δισδιάστατα 
σχήματα και συμμετρία. Σύγκρινε την κριτική σου με την κριτική 
ενός φίλου. Βρήκες τα ίδια μαθηματικά στοιχεία;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Καλλιτέχνης γραφικών παραστάσεων: 
Ζωγράφισε έναν άξονα χ- ψ σε ένα μιλιμετρέ χαρτί. Ζωγράφισε μια 
εικόνα ενώνοντας διατεταγμένα ζευγάρια από των σύνολο των 
αριθμών. ∆ώσε σε έναν συμμαθητή σου ένα φύλλο χαρτιού 
μιλιμετρέ με τους άξονες ζωγραφισμένους και την λίστα των 
διατεταγμένων ζευγαριών. Μπορεί ο συμπαίκτης σου να 
ξαναφτιάξει την εικόνα σου; Προσπάθησε ξανά, χρησιμοποιώντας 
ένα χαρτί μιλιμετρέ μεγαλύτερων ή μικρότερων διαστάσεων. 
Σχεδίασε τα ίδια διατεταγμένα ζευγάρια σε αυτό το χαρτί και 
σύγκρινε την εικόνα με την πρώτη. 
 

 Κοροϊδεύοντας τον εαυτό σου: 
Μελέτησε τα παρακάτω διαγράμματα. ∆ες το διάγραμμα αριστερά 
και προσπάθησε να ζωγραφίσεις το διάγραμμα δεξιά, 
χρησιμοποιώντας ευθείες γραμμές για να ενώσεις την κουκκίδα 
στον κάθετο άξονα με την άλλη κουκκίδα στον οριζόντιο άξονα. 
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Μετά, κατασκεύασε ένα τετράγωνο, χρησιμοποιώντας τέσσερα 
διαγράμματα όπως αυτό αριστερά, γυρνώντας τα για να φτιάξεις 
τέσσερις γωνίες. Ένωσε τις κουκκίδες σε καθένα από τα τέσσερα 
διαγράμματα με τον ίδιο τρόπο που το έκανες στο πρώτο μέρος 
του προβλήματος. Τι φιγούρα σχηματίστηκε στο κέντρο του 
τετραγώνου; 

       
 
  
 
 
  
   
 

 Κλάσματα:  
Τα κλάσματα είναι δομές με επαναλαμβανόμενα σχέδια δομημένα 
σχήματα τα οποία μοιάζουν με σύνολο αλλά από διαφορετικά 
μεγέθη. Ακολούθησε τις οδηγίες για να φτιάξεις ένα διάσημο 
κλάσμα το οποίο καλείται το «Τρίγωνο του Sierpinski»: 
ζωγράφισε ένα ισοσκελές τρίγωνο με πλευρά 8 ίντσες. 
Χρησιμοποίησε έναν χάρακα για να σημειώσεις το μέσο της κάθε 
πλευράς. Ζωγράφισε ευθείες γραμμές για να ενώσεις τα μέσα. 
Πόσα ισοσκελή τρίγωνα έχεις τώρα; Σκίασε έντονα το τρίγωνο 
στο κέντρο. Τώρα έχεις τρία μικρότερα μη σκιασμένα τρίγωνα. 
Σημείωσε τα μέσα της κάθε πλευράς αυτών των τριγώνων. Ένωσε 
τα μέσα και σκίασε το τρίγωνο στο κέντρο. Επανέλαβε την ίδια 
διαδικασία, σιγουρεύοντας ότι ακολουθείς το σκιασμένο σχέδιο. 
Περιέγραψε το σχέδιο που βλέπεις. Χρησιμοποίησε τη 
δημιουργικότητά σου για να σκιάσεις τα τρίγωνα και να φτιάξεις 
ενδιαφέροντα χρωματιστά σχέδια. 
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 Περιστρεφόμενη συμμετρία: 
Η περιστρεφόμενη συμμετρία απαντάται όταν μια φιγούρα μπορεί 
να περιστραφεί λιγότερο από 360ο και να ταιριάζει ακόμη με την 
αρχική φιγούρα. Οι νιφάδες του χιονιού έχουν περιστρεφόμενη 
συμμετρία όπως έχουν  πολλά σχέδια. Πόσες μοίρες πρέπει να 
γυρίσετε μια νιφάδα χιονιού πριν να δείχνει το ίδιο με την 
αυθεντική φιγούρα; Σχεδίασε τη νιφάδα παρακάτω για να το 
ανακαλύψεις. Κάνε το ίδιο και για το άλλο σχέδιο που φαίνεται. 
Ζωγράφισε το σχέδιό σου με περιστρεφόμενη συμμετρία, και γράψε 
πόσες μοίρες πρέπει να το γυρίσεις πριν να ταιριάξει με την 
αυθεντική φιγούρα20.  
 

           
 
 
 

 
 
Τα μαθηματικά, γενικά, χαρακτηρίζονται από χαμηλές επιδόσεις 
των μαθητών. Το γεγονός αυτό αποδίδεται, κατά μεγάλο ποσοστό 
στις πρακτικές διδασκαλίας. για τον λόγο αυτό, απαιτούνται 
διδακτικές μέθοδοι οι οποίες θα πλαισιώνουν την διαδικασία 
μάθησης των μαθητών και θα προωθούν την ενεργητική 
συμμετοχή τους. Μία τέτοια προσέγγιση είναι η διαθεματική21.  
Η διαθεματικότητα μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα για τη 
σύνδεση των Μαθηματικών με τον πραγματικό κόσμο, αφού ο 
πραγματικός κόσμος συνιστά και την αναφορά και συμπυκνώνει την 
ουσία. Για τα Μαθηματικά η διαδικασία μέσω της οποίας 

                                                 
20 Shreero Β.-Sullivan C.-Urbano A. (2002), Math by the Month, Teaching Children 
Mathematics.  
21 Σκούρας A, Εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών με διαθεματικές 
προσεγγίσεις, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων. 
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παράγονται τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι εμπλουτισμένη με 
διαθεματικές προσεγγίσεις, ώστε αρχικά να αποκτούν περιεχόμενο 
οι νέες έννοιες και στη συνέχεια, μέσω συνδέσεων, το 
απαιτούμενο βάθος (αλλά και την εφαρμοσιμότητα) κάθε φορά. 
Αυτές οι συνδέσεις διευκολύνονται μέσα από τον προσδιορισμό 
ορισμένων θεμελιωδών εννοιών των διαφόρων επιστημών, οι 
οποίες μπορούν να αποτελέσουν βασικούς κρίκους οριζόντιας 
διασύνδεσης των διαφόρων μαθημάτων. Θα μπορούσαμε, με βάση 
το παραπάνω σκεπτικό, να θεωρήσουμε ότι η διδασκαλία των 
μαθηματικών πρέπει να κινείται (μπορεί και σύγχρονα) σε δύο 
άξονες. Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην εισαγωγή νέων 
εννοιών, στην παραγωγή δηλαδή νέας γνώσης και ο δεύτερος στο 
πεδίο εφαρμογής (σε μία διευρυμένη προοπτική) αυτής της 
γνώσης. Η λέξη «κλειδί» κατά τον πρώτο άξονα είναι η 
«αναγκαιότητα», ενώ στο δεύτερο άξονα η λέξη «ενεργός», κάτι 
που υποδηλώνει μεταφορά και αναγνώριση της γνώσης έξω από 
συνήθη (μαθηματικά) πλαίσια εφαρμογής της. Έχοντας οι μαθητές 
την εμπειρία μιας ποιοτικής, σφαιρικής εισαγωγής σε μια 
μαθηματική έννοια, θα διευκολυνθούν στη συνέχεια σε μια 
περισσότερο τυπική περιγραφή των εννοιών που εμπλέκονται. Από 
τη σκοπιά του ειδικού, οι συνιστώσες ενός θέματος μπορεί να 
ειδωθούν ως τμήμα ενός όλου. Αλλά ο μαθητής μπορεί να βλέπει 
τα τμήματα καθώς αυτά παρουσιάζονται σε απομόνωση, ως τα 
ξεχωριστά τμήματα ενός παιχνιδιού συναρμολόγησης για τα οποία 
καμιά συνολική εικόνα δεν του προσφέρεται. Άλλωστε, οι έννοιες 
σπάνια βρίσκονται σε απομόνωση.  
 
Η μαθησιακή διαδικασία, η οποία προσδιορίζει και το αποτέλεσμα 
της μάθησης, προϋποθέτει την εμπλοκή των μαθητών στην 
οικοδόμηση της γνώσης. Ένα σημαντικό στοιχείο που δείχνει ότι 
συντελείται μάθηση σε μια σχολική τάξη είναι ο βαθμός 
αποσύνδεσης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό και παράλληλα ο 
βαθμός σύνδεσής του με το περιεχόμενο της γνωστικής περιοχής 
στην οποία αναφέρεται η μάθηση22. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός 
                                                 
22 Σολομών, 1999, 108. 
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του καθημερινού μαθήματος θα πρέπει να προσφέρει στους 
μαθητές «υψηλά κίνητρα» μάθησης. 
Η πολυπόθητη ενεργοποίηση των μαθητών κατά τη διαδικασία της 
μάθησης των μαθηματικών προϋποθέτει- κατ’ αρχήν- την ένταξη 
της διδασκαλίας σε πλαίσια που είναι οικεία και έχουν νόημα στο 
πολιτιστικό περιβάλλον των μαθητών. Ο σχεδιασμός 
δραστηριοτήτων μέσω των οποίων θα αναδύεται με «φυσικό» 
τρόπο η μαθητική γνώση αλλά και θα συνδέεται αυτή με άλλες 
γνωστικές περιοχές ασφαλώς και δεν είναι εύκολη υπόθεση. 
Άλλωστε, η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ του κόσμου της 
αυθεντικής ανθρώπινης εμπειρίας και των τυπικών μαθηματικών 
συστημάτων αποτελεί ένα κεντρικό διδακτικό πρόβλημα της 
μαθηματικής εκπαίδευσης23. H διαθεματική προσέγγιση της 
γνώσης μπορεί, ταυτόχρονα, να αποτελέσει προς αυτή την 
κατεύθυνση μια πρόταση αλλά και μια πρόκληση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 Kaput, 1994, 379. 
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χώρο της γεωμετρίας και της 
σχέσης της με την τέχνη στα πλαίσια του σημερινού δημοτικού 
σχολείου. 
Η εργασία μελετά την γεωμετρία διαθεματικά με την 7η τέχνη. 
Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστεί κατά πόσο η τέχνη 
δημιουργεί νέες προοπτικές στην διδακτική της γεωμετρίας κατά 
πόσο δηλαδή οι μαθητές γνωρίζουν και μαθαίνουν γεωμετρία μέσα 
από δραστηριότητες που πηγάζουν από πίνακες ζωγραφικής και 
άλλες μορφές τέχνης.   

 
Μεθοδολογία της έρευνας 

 
Σε ποια τάξη έγινε; Πόσοι μαθητές συμμετείχαν; Σε ποια χρονική 
στιγμή; Τι είχαν διδαχτεί μέχρι τοτε από γεωμετρία στην τάξη 
αυτή; 
 
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν διαρθρωμένα με τέτοιο τρόπο 
ώστε να εξυπηρετούν τα παρακάτω ζητούμενα κατά σειρά:  
 
α) έλεγχος του γνωστικού υποβάθρου των μαθητών μέσω 
ερωτηματολογίου,  
β) πειραματικές- ερευνητικές διδασκαλίες (3) με νέες μορφές 
δραστηριοτήτων, και,  
γ) έλεγχος της επίδοσης μετά τις διδασκαλίες μέσω 
ερωτηματολογίου.  
 
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η έρευνα εξελίχθηκε όπως 
καταγράφεται ακόλουθα. 
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Μορφή ερωτηματολογίου Α 
 

1. Αναγνωρίζεις τα παρακάτω σχήματα; Γράψε το όνομα κάτω από κάθε 
σχήμα. 

 
 
 
_______      _________     _______       ________ 
 
 
2. Αναγνωρίζεις τα σχήματα στον πίνακα; 

 
 
 
3. Ένωσε τα σημεία. Τι σχηματίζεται;                 
     3 
 
  1     2      4      5 
  
                10            6 
 
  9 8  7      

 
 
 
 
4. Μπορείς να φτιάξεις το παζλ; 
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5. Βάφω με τον ίδιο τρόπο. 
 
 
 
 
 
6. Βάφω με τον ίδιο τρόπο. 
 
6. Βάφω με τον ίδιο τρόπο. 
 
 
 
7. Βάφω με τον ίδιο τρόπο. 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Φτιάξε την πάπια. 
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Σκοπός του ερωτηματολογίου ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο οι 
μαθητές ήταν ικανοί: 
• να αναγνωρίσουν τα γεωμετρικά σχήματα (τετράγωνο, 

ορθογώνιο, τρίγωνο και κύκλο) καθώς αυτά απεικονίζονταν 
διαδοχικά, 

• να αναγνωρίσουν αυτά τα σχήματα μέσα σε έναν πίνακα 
ζωγραφικής, 

• να σχεδιάσουν σε τετραγωνισμένο χαρτί με ορισμένα σημεία, 
• να συμπληρώσουν μωσαϊκό, 
• να διακρίνουν γεωμετρικά σχήματα και χρώματα, και, 
• να συνθέτουν παζλ και τάνγκραμ. 
Το ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε με τη μορφή προσωπικής 
συνέντευξης σε κάθε μαθητή με μέση χρονική διάρκεια για τον 
καθένα τα 15`- 20`(λεπτά).  
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου καταγράφονται αναλυτικά 
παρακάτω. 
 
 

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Α` 
 

 Άσκηση 1: Στην άσκηση αυτή οι μαθητές καλούνται να 
αναγνωρίσουν και ονομάσουν τα γεωμετρικά σχήματα όπως 
εμφανίζονται με τη σειρά (τετράγωνο- ορθογώνιο- τρίγωνο- 
κύκλος). 
 
- Ερώτηση αναγνώρισης τετραγώνου:  
Οι μαθητές στο πρώτο μέρος της άσκησης σχετικά με την 
αναγνώριση του τετραγώνου δεν εμφανίζουν κάποιο ιδιαίτερο 
πρόβλημα στο σύνολο. Εξαίρεση αποτελεί ένας μαθητής ο οποίος 
το ονομάζει «κύβο». Σε σύνολο 19 μαθητών, το ποσοστό 
επιτυχίας (18/19 μαθητές) είναι 94,73%. 
- Ερώτηση αναγνώρισης ορθογωνίου: 
Στο δεύτερο μέρος της άσκησης εμφανίζονται δύο ειδών 
προβλήματα. Οι μαθητές είτε αγνοούν την ονομασία  του 
γεωμετρικού σχήματος, είτε το ονομάζουν ως 



 36

«παραλληλόγραμμο». Εδώ το ποσοστό επιτυχίας φτάνει το 
68,42% (13/19 μαθητές). 
- Ερώτηση αναγνώρισης τριγώνου: 
Εδώ οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα απολύτως πρόβλημα 
δίνοντας απαντήσεις με ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19 
μαθητές). 
- Ερώτηση αναγνώρισης κύκλου: 
Όπως και στην αναγνώριση του τετραγώνου, έτσι κι εδώ οι 
μαθητές απαντούν με επιτυχία 94,73% δηλαδή 18/19 μαθητές. 
Ένας μόνο μαθητής ονομάζει τον κύκλο «στρογγυλό». 
 
Σε γενικές γραμμές, η πρώτη άσκηση σημείωσε μεγάλο αριθμό 
επιτυχών απαντήσεων. Οι 13 από τους 19 μαθητές απάντησαν 
σωστά σε όλα τα υποερωτήματα της άσκησης με ποσοστό 
επιτυχίας 68,42%. 
 

 Άσκηση 2: Στην ίδια λογική με την πρώτη άσκηση, είναι και η 
δεύτερη του ερωτηματολογίου. Εδώ οι μαθητές καλούνται να 
εντοπίσουν γεωμετρικά σχήματα μέσα σε έναν πίνακα ζωγραφικής 
(Villa R, Paul Klee). 
  
- Ερώτηση εντοπισμού τετραγώνου:  
Όλοι οι μαθητές εντόπισαν στον πίνακα τετράγωνα με ποσοστό 
επιτυχίας 100% (19/19 μαθητές). 
- Ερώτηση εντοπισμού ορθογωνίου: 
Στο υποερώτημα αυτό οι μαθητές αντιμετώπισαν, όπως και στην 
πρώτη άσκηση, δυσκολίες. Είτε γνώριζαν τη μορφή του και 
αγνοούσαν την ονομασία του, είτε ονόμαζαν ως ορθογώνια άλλα 
σχήματα όπως τραπέζια. Στο σύνολο, οι 13 από τους 19 μαθητές 
απάντησαν σωστά στο σημείο αυτό, με ποσοστό επιτυχίας 68,42%. 
- Ερώτηση εντοπισμού τριγώνου: 
Τα τρίγωνα σχήματα του πίνακα εντοπίστηκαν εύκολα από τους 
μαθητές. Ένας μόνο, αν και στην πρώτη άσκηση αναγνώρισε το 
σχήμα, εδώ δεν εντόπισε κανένα. Έτσι το ποσοστό επιτυχίας 
άγγιξε το 94,73% (18/19 μαθητές). 
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- Ερώτηση εντοπισμού κύκλου: 
Σε αυτό το υποερώτημα τα αποτελέσματα είναι απολύτως επιτυχή 
με ποσοστό 100%. Όλοι οι μαθητές εντοπίζουν τους κύκλους του 
πίνακα. Σημαντικό θα ήταν να σημειώσουμε τα παρακάτω: μαθητής 
που στην πρώτη άσκηση ονόμασε τον κύκλο «στρογγυλό», τώρα το 
ονομάζει σωστά. Επίσης, ένας μαθητής εντοπίζει το ημικύκλιο 
ονομάζοντάς το «μισό κύκλο». 
 
Συμπερασματικά, η δεύτερη άσκηση σημείωσε λιγότερες επιτυχίες, 
αφού οι μαθητές έπρεπε να εντοπίσουν αρχικά τα σχήματα μέσα 
στον πίνακα και μετά να τα ονομάσουν. Η άσκηση αυτή είχε 
μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με την πρώτη όπου τα 
σχήματα δίνονταν μεμονωμένα. Το ποσοστό επιτυχίας έφτασε το 
52,63% (10/19 μαθητές). 
 

 Άσκηση 3: Στην άσκηση αυτή οι μαθητές έπρεπε να ενώσουν 
δεδομένα- αριθμημένα σημεία πάνω σε τετραγωνισμένο χαρτί και 
να ονομάσουν το σχήμα που δημιουργήθηκε. 
Οι 18 στους 19 μαθητές ένωσαν σωστά τα σημεία δημιουργώντας 
το τελικό σχήμα (αστέρι). Ένας μόνο μαθητής έδωσε λανθασμένη 
απάντηση ενώνοντας τα σημεία 4 με 5 και 4 με 6. Έτσι το ποσοστό 
επιτυχίας διαμορφώθηκε στο 94,73%. 
 

 Άσκηση 4: Στην τέταρτη άσκηση οι μαθητές έπρεπε να 
ανασυνθέσουν ένα παζλ με 7 κομμάτια. Το τελικό αποτέλεσμα 
δινόταν χρωματισμένο ενώ τα κομμάτια που δίνονταν στους 
μαθητές ήταν άχρωμα. (Πως έγινε η άσκηση με τους μαθητές;) 
 
Η άσκηση αυτή δυσκόλεψε τον μεγαλύτερο αριθμό των μαθητών. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν ένα νέο είδος δραστηριότητας που δεν το είχαν 
ξανασυναντήσει ποτέ στο περιεχόμενο των μαθηματικών. Μόνο 5 
από τους 19 μαθητές ολοκλήρωσαν την δραστηριότητα δίνοντας το 
ποσοστό του 26,31%. 
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 Άσκηση 7: Όπως και η άσκηση 4 έτσι και η άσκηση 7 ωθεί 
τους μαθητές να ανασυνθέσουν ένα δεδομένο σχήμα. Εδώ δίνεται 
στους μαθητές το τελικό αποτέλεσμα (πάπια) με διακεκομμένες 
γραμμές και καλούνται να το ξαναφτιάξουν χρησιμοποιώντας τα 7 
κομμάτια του τάνγκραμ. 
 
Το τάνγκραμ είχε παταγώδη αποτυχία. Μόνο ένας από τους 
μαθητές κατόρθωσε να ολοκληρώσει το σχέδιο. Οι υπόλοιποι είτε 
δεν κατάφεραν να τοποθετήσουν τα κομμάτια καθόλου είτε 
συνάντησαν δυσκολίες κυρίως στα μικρά τρίγωνα και στο 
παραλληλόγραμμο. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν το 5,26%. 
 

 Άσκηση 5: Η άσκηση ήταν ένα μωσαϊκό δύο χρωμάτων και 
σχημάτων. 
 
Το μωσαϊκό, αν και αποτελούσε νέου είδους δραστηριότητα για 
τους μαθητές, επιλύθηκε από όλους σχεδόν με ιδιαίτερη ευκολία. 
Ένας μόνο μαθητής, πιθανόν και από πλήξη, δεν κατόρθωσε να 
συμπληρώσει τα χρώματα σωστά. Χρωμάτισε με την σωστή 
ακολουθία όλες τις στήλες του μωσαϊκού και αντίθετα μόνο την 
τελευταία. Έτσι είχαμε επιτυχία 18/19 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 
94,73%. 
 

 Άσκηση 6: Στην άσκηση αυτή στόχος ήταν οι μαθητές να 
διακρίνουν τα γεωμετρικά σχήματα και να τα χρωματίσουν 
αντίστοιχα σύμφωνα με τα δεδομένα.  
 
Τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο θετικά όσο στην άσκηση 5 η οποία 
ήταν της ίδιας λογικής. Εδώ οι μαθητές είτε άφηναν άβαφα κάποια 
γεωμετρικά σχήματα ή έβαφαν με λανθασμένα χρώματα. Μόλις 8 
στους 19 μαθητές συμπλήρωσαν σωστά τα χρώματα δίνοντας 
ποσοστό επιτυχίας 42,10%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Αριθμός άσκησης Αριθμός σωστών 
απαντήσεων 

Ποσοστό επιτυχίας 

Άσκηση 1 13 68,42 
Άσκηση 2 10 52,63 
Άσκηση 3 18 94,73 
Άσκηση 4 5 26,31 
Άσκηση 5 18 94,73 
Άσκηση 6 8 42,10 
Άσκηση 7 1 5,26 
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Σκοπός των διδασκαλιών είναι να εισάγω τους μαθητές σε νέες 
διδακτικές μορφές με τη χρήση δραστηριοτήτων από έργα τέχνης. 
Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εμπνευσμένες από 
πίνακες ζωγραφικής του Pablo Picasso, του Paul klee και του 
Νικόλαου Ταμουτσέλη. 
Ο αριθμός των διδασκαλιών που πραγματοποιήθηκαν ήταν 
συνολικά τρεις. Το σκεπτικό του σχεδιασμού τους ήταν το 
ακόλουθο:  
 

Α` ∆ιδασκαλία: «Γνωρίζω τον Πάμπλο Πικάσο» 
Η διδασκαλία είχε σχεδιαστεί ως εξής: 
1) Εισαγωγική δραστηριότητα 

 Στόχοι: 
- Να γνωρίσουν οι μαθητές την ζωή και το έργο του Πάμπλο 

Πικάσο  
- Να εισαχθούν οι μαθητές σε μία νέου είδους μορφή διδασκαλίας 

με την χρήση της τεχνολογίας  
- Να περιγράφουν απλά ό,τι παρατηρούν στα έργα τέχνης 
- Να εκφράζουν σκέψεις και απόψεις 
- Να αναγνωρίζουν ως μοντέρνα τέχνη ορισμένα χαρακτηριστικά 

έργα 
 

 ∆ιάρκεια: 5’ (DVD: 00:03:16)  
 

 Υλικά 
DVD: «Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος ζωγράφος» 
(Περιεχόμενο: Η ζωή και το έργο του Πάμπλο Πικάσο. 
Σχεδιασμός: Microsoft Movie Maker) 
 

 Προβολή DVD: «Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος ζωγράφος». 
Ακολουθεί ολιγόλεπτη συζήτηση για το περιεχόμενο της ταινίας. 
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2) ∆ραστηριότητα α 
 Στόχοι: 

- Να γνωρίσουν οι μαθητές τέσσερις από τους σημαντικότερους 
πίνακες του Πικάσο 

- Να εντοπίσουν οι μαθητές τα γεωμετρικά σχήματα (το 
τετράγωνο, το τρίγωνο, τον κύκλο, το ορθογώνιο) που 
περιέχει ο κάθε πίνακας και να είναι ικανοί να τα ονομάζουν  

- Να είναι ικανοί οι μαθητές να εντοπίζουν ελλιπή στοιχεία των 
πινάκων (γεωμετρικά σχήματα) 

- Να αναγνωρίζουν τα χρώματα στο έργο τέχνης 
- Να είναι ικανοί να αντιστοιχίζουν τα σχήματα και τα χρώματά 

τους 
- Να μορφοποιούν 
- Να αναγνωρίζουν ως μοντέρνα τέχνη ορισμένα χαρακτηριστικά 

έργα 
- Να εκφράζουν σκέψεις και απόψεις 
- Να ενδιαφερθούν για το έργο τέχνης 
- Να συμμετέχουν στο παιχνίδι με το έργο τέχνης 
- Να περιγράφουν απλά ό,τι παρατηρούν στο έργο τέχνης 

 
 ∆ιάρκεια: 15’ (λεπτά) 

 
 Υλικά:  

• 4 έγχρωμες φωτοτυπίες του πίνακα ‘’Woman with a flower’’ 
• 5 έγχρωμες φωτοτυπίες του πίνακα ‘’Weeping Woman’’ 
• 5 έγχρωμες φωτοτυπίες του πίνακα ‘’Αγόρι με Ναυτική Στολή 
και Απόχη’’ 
• 5 έγχρωμες φωτοτυπίες του πίνακα ‘’Girl with a Boat’’ 
• 4 έγχρωμες φωτοτυπίες του πίνακα ‘’Woman with a flower’’ στις 
οποίες θα λείπουν ένας κύκλος και ένα ορθογώνιο 
• 5 έγχρωμες φωτοτυπίες του πίνακα ‘’Weeping Woman’’ στις 
οποίες θα λείπουν ένα τετράγωνο και ένα τρίγωνο 
• 5 έγχρωμες φωτοτυπίες του πίνακα ‘’Αγόρι με Ναυτική Στολή 
και Απόχη’’ στις οποίες θα λείπουν ένα ορθογώνιο και ένας 
κύκλος 
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• 5 έγχρωμες φωτοτυπίες του πίνακα ‘’Girl with a Boat’’ στις 
οποίες θα λείπουν ένα τρίγωνο και ένα τετράγωνο 
• μαρκαδόροι 
 

 Μοιράζουμε σε κάθε μαθητή μία φωτοτυπία ενός πίνακα 
(τυχαία διανομή) στην πρωτότυπη μορφή του και άλλη φωτοτυπία 
στην οποία απεικονίζεται ο πίνακας με κάποια κενά κομμάτια. Τα 
κομμάτια που λείπουν είναι γεωμετρικά σχήματα (τετράγωνα, 
τρίγωνα, ορθογώνια και κύκλοι). Οι μαθητές εντοπίζουν τα 
γεωμετρικά σχήματα που λείπουν, τα ονομάζουν και προσπαθούν 
να τα συμπληρώσουν χρωματίζοντας αντίστοιχα τον ελλιπή 
πίνακα.  
 
 
3) ∆ραστηριότητα β 

 Στόχοι: 
- Να επεξεργαστούν οι μαθητές τα πρόσωπα των πινάκων 

ζωγραφικής  
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να εντοπίζουν και να σχεδιάζουν 

γεωμετρικά σχήματα 
- Να είναι σε θέση οι μαθητές να παράγουν δικά τους πρόσωπα 

εμπνευσμένοι από αυτά του Πικάσο (με την λογική των 
γεωμετρικών σχημάτων)   

- Να συνθέτουν διάφορα σχήματα 
- Να συμμετέχουν σε παιχνίδια με έργα τέχνης 
 

 ∆ιάρκεια: 20’ (λεπτά) 
 

 Υλικά: 
• Έγχρωμη φωτοτυπία του πίνακα ‘’Γυναίκα με καπέλο’’ 
• Έγχρωμη φωτοτυπία του πίνακα ‘’Γυμνή γυναίκα σε κόκκινη 
πολυθρόνα 

• Κόλλες 
• Χρωματιστά χαρτόνια κομμένα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη 
• ∆ιπλόκαρφα 
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 ∆είχνουμε στους μαθητές φωτοτυπίες με τους πίνακες. Τους 

ζητούμε να παρατηρήσουν τα γεωμετρικά σχήματα που υπάρχουν 
σε αυτούς. Έπειτα, τους παροτρύνουμε να φτιάξουν οι ίδιοι δικά 
τους ανθρωπάκια εμπνευσμένοι από τους πίνακες αυτούς 
χρησιμοποιώντας τα χαρτόνια με τα γεωμετρικά σχήματα, τα οποία 
θα ενώσουν με διπλόκαρφα. (Προσοχή! Το κεφάλι να μην ενωθεί 
με διπλόκαρφο αλλά να κολληθεί.) 
 
4) ∆ραστηριότητα γ 

 Στόχοι: 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά 

σχήματα 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα χρώματα στα 

έργα τέχνης 
- Να αναγνωρίζουν εμπειρικά τις παράλληλες και κάθετες 

ευθείες 
- Να συνθέτουν διάφορα σχήματα 
- Να επεξεργάζονται τις εικόνες επεμβαίνοντας 
- Να δείξουν ενδιαφέρον για τα έργα τέχνης 
- Να συμμετέχουν σε παιχνίδια με έργα τέχνης 
- Να γνωρίσουν έργα της μοντέρνας τέχνης 
 

 ∆ιάρκεια: 15’(λεπτά) 
 

 Υλικά: 
• Έγχρωμη φωτοτυπία του πίνακα ‘’Πορτρέτο γυναίκας’’  
• Έγχρωμη φωτοτυπία του πίνακα ‘’Harlequin’’ 
• ∆ύο χρωματιστά χαρτόνια 
• Κόλλες 
 

 Χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες. Μοιράζουμε σε κάθε 
ομάδα από έναν πίνακα χωρισμένο σε 8 κομμάτια. Τα μέλη κάθε 
ομάδας αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν το παζλ και, στο τέλος, να 
τα κολλήσουν σε χαρτόνι για να διακοσμήσουν την τάξη. 
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Αποτελέσματα διδασκαλίας Α` 
 

1) Εισαγωγική δραστηριότητα:  
Οι μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ταινία. 
Άκουσαν με προσοχή την αφήγηση και ήταν ικανοί να αναπαράγουν 
τις πληροφορίες. 
Στόχοι που επετεύχθησαν: 
- Γνώρισαν οι μαθητές πληροφορίες για την ζωή και το έργο του 

Πάμπλο Πικάσο  
- Εισήχθησαν οι μαθητές σε μία νέου είδους μορφή διδασκαλίας 

με την χρήση της τεχνολογίας (προβολή DVD με την χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή) 

- Περιέγραψαν απλά ό,τι παρατήρησαν στα έργα τέχνης 
- Εξέφρασαν σκέψεις και απόψεις 
- Αναγνώρισαν ως μοντέρνα τέχνη ορισμένα χαρακτηριστικά έργα 
 
 
 
2) ∆ραστηριότητα α: 
Οι μαθητές εντόπισαν με ευκολία τα γεωμετρικά σχήματα που 
έλλειπαν και αντιστοίχησαν με την ίδια ευκολία τα χρώματα. 
Στόχοι που επετεύχθησαν:   
- Γνώρισαν οι μαθητές τέσσερις από τους σημαντικότερους 

πίνακες του Πικάσο 
- Εντόπισαν οι μαθητές τα γεωμετρικά σχήματα (το τετράγωνο, 

το τρίγωνο, τον κύκλο, το ορθογώνιο) που περιείχε ο κάθε 
πίνακας και να ήταν ικανοί να τα ονομάσουν  

- Ήταν ικανοί οι μαθητές να εντοπίσουν ελλιπή στοιχεία των 
πινάκων (γεωμετρικά σχήματα) 

- Αναγνώρισαν τα χρώματα στα έργα τέχνης 
- Ήταν ικανοί να αντιστοιχίσουν τα σχήματα και τα χρώματά 

τους 
- Ήταν ικανοί να μορφοποιούν 
- Αναγνώρισαν ως μοντέρνα τέχνη ορισμένα χαρακτηριστικά 

έργα 
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- Εξέφρασαν σκέψεις και απόψεις 
- Ενδιαφέρθηκαν για τα έργα τέχνης 
- Συμμετείχαν στο παιχνίδι με τα έργα τέχνης 
- Περιέγραψαν απλά ό,τι παρατήρησαν στα έργα τέχνης 

 
 
 
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα για κάθε πίνακα ήταν τα 
ακόλουθα: 
 

‘‘Weeping woman’’ (‘’Γυναίκα που κλαίει’’) 
P.Picasso 

                             
 
• Αναγνώριση τετραγώνου: Όλοι οι μαθητές εντόπισαν και 
ονόμασαν το τετράγωνο που έλλειπε. Μάλιστα ένας από αυτούς το 
ονόμασε ‘’ρόμβο’’ (εξαιτίας της πλάγιας θέσης του) όρος άγνωστος 
για τους μαθητές της Β` τάξης.  
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 
• Αναγνώριση χρώματος τετραγώνου: Όλοι οι μαθητές 
αναγνώρισαν το χρώμα του γεωμετρικού σχήματος (μπλε). 
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 
• Αναγνώριση τριγώνου: Όλοι οι μαθητές αναγνώρισαν το 
γεωμετρικό σχήμα που έλλειπε και το ονόμασαν τρίγωνο 
επιτυχώς.  
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Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 
• Αναγνώριση χρώματος τριγώνου:  
Όλοι οι μαθητές αναγνώρισαν το χρώμα του γεωμετρικού 
σχήματος (κίτρινο). 
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 

 
‘’Woman with a flower’’ (‘’Γυναίκα με λουλούδι’’) 

P.Picasso 

                          
 
• Αναγνώριση ορθογωνίου: Όλοι οι μαθητές εντόπισαν και 
ονόμασαν το ορθογώνιο που έλλειπε. 

Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 
• Αναγνώριση χρώματος ορθογωνίου: Όλοι οι μαθητές 
αναγνώρισαν το χρώμα του γεωμετρικού σχήματος (κίτρινο). 
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 
• Αναγνώριση κύκλου: Όλοι οι μαθητές εντόπισαν και ονόμασαν 
τον κύκλο που έλλειπε. 
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 
• Αναγνώριση χρώματος κύκλου: Οι μαθητές χρωμάτισαν τον 
κύκλο με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Είτε με κίτρινο χρώμα, 
είτε με καφέ ή με λαχανί. Αυτή η διαφορετικότητα στον 
χρωματισμό του κύκλου οφείλεται στο γεγονός ότι ο αυθεντικός 
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κύκλος του πίνακα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με ένα 
συγκεκριμένο χρώμα. Αποτελείται από μία μείξη των τριών 
χρωμάτων που χρησιμοποίησαν οι μαθητές. Επομένως, κάθε 
χρωματισμός από τους παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί σωστός.  
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 

‘’Girl with a boat’’(‘’Κορίτσι με βάρκα’’) 
P.Picasso 

                         
 
• Αναγνώριση τριγώνου: Όλοι οι μαθητές αναγνώρισαν και 
ονόμασαν το σχήμα που έλλειπε. 
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 
• Αναγνώριση χρώματος τριγώνου: Ενώ στην πραγματική 
απεικόνιση του πίνακα, το χρώμα του τριγώνου είναι σκούρο μπλε, 
στην εκτύπωσή του το χρώμα φαινόταν μαύρο. Έτσι λοιπόν και οι 
μαθητές το χρωμάτισαν μαύρο στο σύνολο. 
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 
• Αναγνώριση τετραγώνου: Όλοι οι μαθητές αναγνώρισαν και 
ονόμασαν το σχήμα που έλλειπε. 
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 
• Αναγνώριση χρώματος τετραγώνου: Όλοι οι μαθητές 
αναγνώρισαν το χρώμα του γεωμετρικού σχήματος (κίτρινο). 
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 



 48

‘’Αγόρι με Ναυτική Στολή και Απόχη’’ 
P.Picassso 

                        
 
• Αναγνώριση τριγώνου: Όλοι οι μαθητές αναγνώρισαν και 
ονόμασαν το σχήμα που έλλειπε. 
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 
• Αναγνώριση χρώματος τριγώνου: Όλοι οι μαθητές αναγνώρισαν 
το χρώμα του γεωμετρικού σχήματος (πορτοκαλί). 
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 
• Αναγνώριση ορθογωνίου: Όλοι οι μαθητές αναγνώρισαν και 
ονόμασαν το σχήμα που έλλειπε. 
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
 
• Αναγνώριση χρώματος ορθογωνίου: Οι μαθητές χρωμάτισαν 
τον κύκλο με δύο διαφορετικούς τρόπους. Είτε με ροζ χρώμα, είτε 
με πορτοκαλί. Αυτή η διαφορετικότητα στον χρωματισμό του 
ορθογωνίου οφείλεται στο γεγονός ότι το αυθεντικό χρώμα του 
σχήματος του πίνακα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μπεζ. Σύμφωνα 
με αυτό λοιπόν, οι μαθητές δεν ήταν δυνατόν να βάψουν με το ίδιο 
ακριβώς χρώμα. Επομένως, τα παραπάνω χρώματα θεωρούνται 
σωστά.   
Ποσοστό επιτυχίας: 100% 
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3) ∆ραστηριότητα β 
Οι μαθητές συμμετείχαν στην δραστηριότητα με ενδιαφέρον και 
χαρά. Χρησιμοποίησαν την φαντασία τους και κατασκεύασαν με τα 
γεωμετρικά σχήματα ‘’ανθρωπάκια’’. Είναι σημαντικό να αναφέρω 
τα εξής: α) οι μαθητές λειτούργησαν συμμετρικά, δηλαδή 
προσπάθησαν να φτιάξουν τέτοια ‘’ανθρωπάκια’’ που τα χέρια τους 
και τα πόδια τους να είναι όσο το δυνατόν ίδιου σχήματος και 
χρώματος. Οι περισσότεροι δηλαδή, δεν εφάρμοσαν την αφηρημένη 
τέχνη αλλά τον ρεαλισμό, και, β) κάποιοι αποπειράθηκαν αρχικά 
να κόψουν τα δεδομένα σχήματα στην μορφή και το μέγεθος που 
τους εξυπηρετούσε με συνέπεια το τελικό  σχήμα να μην είναι 
κάποιο συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα. Συμβούλεψα τους 
μαθητές να μην τροποποιούν τα υπάρχοντα σχήματα και να τα 
χρησιμοποιούν αυτούσια. 
 
Στόχοι που επετεύχθησαν: 
- Επεξεργάστηκαν οι μαθητές τα πρόσωπα των πινάκων 

ζωγραφικής  
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να εντοπίσουν και να σχεδιάσουν 

γεωμετρικά σχήματα 
- Ήταν σε θέση οι μαθητές να παράγουν δικά τους πρόσωπα 

εμπνευσμένοι από αυτά του Πικάσο (με την λογική των 
γεωμετρικών σχημάτων)   

- Συνέθεσαν διάφορα σχήματα 
- Συμμετείχαν σε παιχνίδια με έργα τέχνης 
 
 
4) ∆ραστηριότητα γ 
Οι μαθητές κατόρθωσαν, παρά την δυσκολία των σχημάτων και 
των χρωμάτων των πινάκων, να ολοκληρώσουν τα παζλ σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. 
 
Στόχοι που επετεύχθησαν: 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά 

σχήματα 
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- Ήταν ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα χρώματα στα έργα 
τέχνης 

- Αναγνώρισαν εμπειρικά τις παράλληλες και κάθετες ευθείες 
- Συνέθεσαν διάφορα σχήματα 
- Επεξεργάστηκαν τις εικόνες επεμβαίνοντας 
- Έδειξαν ενδιαφέρον για τα έργα τέχνης 
- Συμμετείχαν σε παιχνίδια με έργα τέχνης 
- Γνώρισαν έργα της μοντέρνας τέχνης 
 
 
Πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν: 

 

          
 

    ‘’Harlequin’’                     ‘’Γυναίκα με καπέλο’’ 
     P.Picasso            P.Picasso 
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1) Εισαγωγική δραστηριότητα 
 Στόχοι: 

- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά 
σχήματα 

- Να είναι ικανοί οι μαθητές να εξετάζουν τα χαρακτηριστικά των 
γεωμετρικών σχημάτων 

- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναπαράγουν σχέδια 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να κολλάνε χαρτιά και χαρτόνια 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να μορφοποιούν 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να μαθαίνουν απλές τεχνικές και τις 

εφαρμόζουν 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα χρώματα 
- Να είναι σε θέση  οι μαθητές να διακοσμούν με χειροτεχνίες 

την τάξη τους  
 
 ∆ιάρκεια: 15’ (λεπτά) 

 
 Υλικά: 

• Έγχρωμη φωτοτυπία του πίνακα ‘’Camel’’ (Paul Klee) 
• 10 χρωματιστά χαρτόνια, διαστάσεων 10Χ10 εκατοστών, σε 
μορφή τετραγωνισμένου χαρτιού 1Χ1 εκατοστού 

• 1000 ψηφίδες (500 γαλάζιες και 500 πορτοκαλί) 
• Κόλλες 
 

 Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια σύμφωνα με τις θέσεις 
τους στα θρανία. Μοιράζουμε σε κάθε ζευγάρι από ένα χαρτόνι και 
από 100 ψηφίδες (50 γαλάζιες και 50 πορτοκαλί ψηφίδες). 
Καλούνται λοιπόν οι μαθητές να παρατηρήσουν τον πίνακα και να 
εντοπίσουν τα γεωμετρικά σχήματα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 
σχηματίσουν το σχήμα της αρεσκείας τους με τις ψηφίδες στο 
κέντρο του χαρτονιού (το γεωμετρικό σχήμα και το φόντο θα είναι 
διαφορετικού χρώματος). 
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2) ∆ραστηριότητα α 

 Στόχοι: 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά 

σχήματα: τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος, ορθογώνιο 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να εξετάζουν τα χαρακτηριστικά των 

γεωμετρικών σχημάτων με τη χρήση των οργάνων 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να σχεδιάζουν σχήματα με το 

χάρακα σε λευκό χαρτί   
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να παρατηρούν αν ένα σχήμα έχει 

άξονα συμμετρίας 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να μορφοποιούν 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα χρώματα στο 

έργο τέχνης 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να συνθέτουν διάφορα σχήματα 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να επεξεργάζονται τις εικόνες 

επεμβαίνοντας  
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να δείχνουν ενδιαφέρον για τα έργα 

τέχνης 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να συμμετέχουν σε παιχνίδια με έργα 

τέχνης 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να γνωρίζουν έργα της μοντέρνας 

τέχνης 
 
 ∆ιάρκεια: 15’ (λεπτά) 

 
 Υλικά: 

• καθρέπτης 
• φωτοτυπία του πίνακα ‘’Woodland Berry’’ (Paul Klee)  
• φωτοτυπίες του πίνακα στις οποίες λείπει το μισό μέρος κατά 

μήκος  
• ψαλίδια 
 

 Ζητούμε από τους μαθητές να παρατηρήσουν τον πίνακα. 
Υπάρχει συμμετρία; Με την βοήθεια του καθρέφτη δείχνουμε 
στους μαθητές πως βρίσκουμε το συμμετρικό κομμάτι του πίνακα. 
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Στην συνέχεια τους μοιράζουμε έγχρωμες φωτοτυπίες του πίνακα 
στις οποίες λείπει το μισό μέρος (κατά μήκος) και τους ζητάμε να 
το συμπληρώσουν. Με ποιο τρόπο μπορείτε να το συμπληρώσετε; 
Οι μαθητές διπλώνοντας το φύλλο σύμφωνα με τον άξονα 
συμμετρίας, κόβουν περιμετρικά ώστε να σχηματιστεί το 
περίγραμμα.    
 
 

 
Αποτελέσματα διδασκαλίας Β` 

 
1) Εισαγωγική δραστηριότητα 
Οι μαθητές παρατήρησαν τον πίνακα και αναγνώρισαν τα 
γεωμετρικά σχήματα. Στην συνέχεια επέλεξαν να απεικονίσουν τα 
σχήματα με τις ψηφίδες. Οι περισσότεροι διάλεξαν το τετράγωνο 
και το ορθογώνιο. ∆εν έλειψαν ωστόσο τα τρίγωνα και ο ρόμβος. 
Σε πολλούς οι ψηφίδες δεν επαρκούσαν γι’ αυτό και μερικά 
τετραγωνάκια έμειναν κενά. Άλλοι πάλι θέλησαν να διακοσμήσουν 
τα ψηφιδωτά τους εναλλάσσοντας τα χρώματα του φόντου. 
Ο χρόνος που προβλεπόταν δεν ήταν επαρκής. Χρειάστηκαν 
περίπου 25` (λεπτά) για την ολοκλήρωση των ψηφιδωτών. 
 
Στόχοι που επετεύχθησαν: 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίσουν τα γεωμετρικά 

σχήματα 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά των 

γεωμετρικών σχημάτων 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να αναπαράγουν σχέδια 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να κολλήσουν χαρτιά και χαρτόνια 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να μορφοποιήσουν 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να μάθουν απλές τεχνικές και να τις 

εφαρμόσουν 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίσουν τα χρώματα 
- Ήταν σε θέση οι μαθητές να διακοσμήσουν με χειροτεχνίες την 

τάξη τους  
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Πίνακας που χρησιμοποιήθηκε: 
 

                                    
‘’Camel’’, P.Klee 

 
 
Μερικά από τα αποτελέσματα των ψηφιδωτών είναι τα ακόλουθα: 
 
 

                              
(Τετράγωνο πλήρες) 

 
 
 

                
   (Τρίγωνο- έλλειψη ψηφίδων)                      (Ορθογώνιο- έλλειψη ψηφίδων) 
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(Ρόμβος-έλλειψη ψηφίδων- εναλλαγή χρωμάτων) 

 
Ωστόσο δεν έλειψαν και τα λανθασμένα ψηφιδωτά. Ένας μαθητής 
δεν ακολούθησε την διαδοχή των τετραγώνων τοποθέτησε τις 
ψηφίδες σε τυχαία θέση ώστε να σχηματίσει τρίγωνο.   
 

                          
(Λανθασμένη τοποθέτηση ψηφίδων- εναλλαγή χρωμάτων- έλλειψη ψηφίδων) 

 
Οι 19, λοιπόν, από τους 20 μαθητές κατόρθωσαν να κατανοήσουν 
το νόημα του ψηφιδωτού και να πλησιάσουν στην ολοκλήρωσή του.  
Κανείς δεν αποπειράθηκε να φτιάξει κύκλο. 
 
2) ∆ραστηριότητα α 
Οι μαθητές παρατήρησαν τον πίνακα και στην συνέχεια, με την 
βοήθεια του καθρέφτη, εντόπισαν το συμμετρικό του μέρος. 
Κατόπιν, τους μοίρασα τα φυλλάδια με τον μισό πίνακα. Με τις 
υποδείξεις μου, οι μαθητές δίπλωσαν το χαρτί στη μέση (κατά 
πλάτος) και με τα ψαλίδια τους έκοψαν περιμετρικά. Τέλος, 
άνοιξαν το φύλλο και παρατήρησαν την συμμετρία. Οι μαθητές 
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δυσκολεύτηκαν σε ένα σημείο όπου το σχέδιο ήταν πολύ στενό και 
αναγκάστηκαν να το κόψουν. 
  
 Στόχοι που επετεύχθησαν: 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίσουν τα γεωμετρικά 

σχήματα: τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος, ορθογώνιο 
- Ήταν  ικανοί οι μαθητές να εξετάζουν τα χαρακτηριστικά των 

γεωμετρικών σχημάτων με τη χρήση των οργάνων 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να σχεδιάσουν σχήματα με το χάρακα 

σε λευκό χαρτί   
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να παρατηρήσουν αν ένα σχήμα είχε 

άξονα συμμετρίας 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να μορφοποιήσουν 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίσουν τα χρώματα στο έργο 

τέχνης 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να συνθέσουν διάφορα σχήματα 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να επεξεργαστούν τις εικόνες 

επεμβαίνοντας  
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να δείξουν ενδιαφέρον για τα έργα 

τέχνης 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να συμμετάσχουν σε παιχνίδια με έργα 

τέχνης 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να γνωρίσουν έργα της μοντέρνας 

τέχνης 
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Πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν: 
 
 

                                 
           ‘’Woodland Berry’’, P.Klee  

 
 
 
 
 
Μερικά από τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 
 
 

                                
 
 
 
 
 

∆υσκολία κοψίματος. 
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1) Εισαγωγική δραστηριότητα 

 Στόχοι: 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά 

σχήματα 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα χρώματα στα 

έργα τέχνης 
- Να αναγνωρίζουν εμπειρικά τις παράλληλες και κάθετες 

ευθείες 
- Να συνθέτουν διάφορα σχήματα 
- Να επεξεργάζονται τις εικόνες επεμβαίνοντας 
- Να δείξουν ενδιαφέρον για τα έργα τέχνης 
- Να συμμετέχουν σε παιχνίδια με έργα τέχνης 
- Να γνωρίσουν έργα της μοντέρνας τέχνης 
- Να γνωρίσουν οι μαθητές έργα της τοπικής τους τέχνης 
 
 ∆ιάρκεια: 15’ (λεπτά) 

 
 Υλικά: 

• 1 έγχρωμη φωτοτυπία του πίνακα no 5 του Ν.Ταμουτσέλη 
• 1 έγχρωμη φωτοτυπία του πίνακα no 9 του Ν.Ταμουτσέλη 
• 1 έγχρωμη φωτοτυπία του πίνακα no 10* του Ν.Ταμουτσέλη 
• παζλ του πίνακα no 5 σε 8 κομμάτια  
• παζλ του πίνακα no 6 σε 8 κομμάτια 
• παζλ του πίνακα no 7 σε 8 κομμάτια 
• 3 χρωματιστά χαρτόνια  
• κόλλες 
 

 Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Μοιράζουμε σε κάθε 
ομάδα από μία φωτοτυπία του πίνακα. Κατόπιν τους μοιράζω τον 
πίνακα χωρισμένο σε 8 κομμάτια. Οι μαθητές ενώνουν τα κομμάτια 
και κολλούν το παζλ σε χαρτόνι. 

                                                 
* Ν.Ταμουτσέλης, «Προβολές-Συμπλέγματα»(Οι πίνακες δεν ονομάζονται, γι` αυτό και 
τους αρίθμησα με τη σειρά). 
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2) ∆ραστηριότητα α 
 Στόχοι: 

- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα χρώματα 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά 

σχήματα 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν την διαδοχή των 

σχημάτων και των χρωμάτων σε ένα μωσαϊκό 
 
 ∆ιάρκεια: 15’ (λεπτά) 

 
 Υλικά: 

• 20 έγχρωμες φωτοτυπίες του μωσαϊκού  
• μαρκαδόροι 
 

 Μοιράζουμε στους μαθητές τις φωτοτυπίες με το μωσαϊκό και 
οι τελευταίοι καλούνται να το συμπληρώσουν χρησιμοποιώντας 
τους μαρκαδόρους τους. 
 
3) ∆ραστηριότητα β 

 Στόχοι: 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά 

σχήματα 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα χρώματα 
- Να συνθέτουν διάφορα σχήματα 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να χαράσσουν ευθείες  
- Να φτιάξουν οι μαθητές δικά τους έργα της μοντέρνας τέχνης 
 
 ∆ιάρκεια: 15’ (λεπτά) 

 
 Υλικά: 

• 20 χρωματιστά χαρτόνια σχήματος ορθογωνίου 
• 20 κόλλες Α4 
• μαρκαδόροι 
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 Σε ένα άσπρο χαρτί, οι μαθητές χαράσσουν το ορθογώνιο 
πέντε με επτά φορές ενώ το κινούν και το γυρνούν πάνω στο 
χαρτί, επικαλύπτοντας προηγουμένως τα ζωγραφισμένα 
ορθογώνια. Στη συνέχεια, βρίσκουν κάθε τετράγωνο στο σχέδιο 
που δημιούργησαν και τα χρωματίζουν κόκκινα. Χρωματίζουν κάθε 
τρίγωνο πράσινο, τα ορθογώνια που δεν είναι τετράγωνα μπλε και 
άλλα πολύγωνα μαύρα,  αφήνοντας το φόντο άσπρο. Τέλος, οι 
μαθητές κρατούν την «αφηρημένη τέχνη» τους για να 
συγκροτήσουν τη δική τους γκαλερί τέχνης. 

 
 

Αποτελέσματα διδασκαλίας Γ` 
 
1) Εισαγωγική δραστηριότητα 
Οι μαθητές κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν τα παζλ σε μικρό 
χρονικό διάστημα. Η μία ομάδα ωστόσο, που ανέλαβε τον πίνακα 
no 9, δυσκολεύτηκε περισσότερο από τις άλλες επειδή ο πίνακας 
ήταν περισσότερο πολύπλοκος από τους άλλους.  
Στόχοι που επιτεύχθηκαν: 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίσουν τα γεωμετρικά 

σχήματα 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίσουν τα χρώματα στα έργα 

τέχνης 
- Αναγνώρισαν εμπειρικά τις παράλληλες και κάθετες ευθείες 
- Συνέθεσαν διάφορα σχήματα 
- Επεξεργάστηκαν τις εικόνες επεμβαίνοντας 
- Έδειξαν ενδιαφέρον για τα έργα τέχνης 
- Συμμετείχαν σε παιχνίδια με έργα τέχνης 
- Γνώρισαν έργα της μοντέρνας τέχνης 
- Γνώρισαν οι μαθητές έργα της τοπικής τους τέχνης 
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Πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν: 
 

                    
Πίνακας no 5, Ν.Ταμουτσέλης 

 

             
      Πίνακας no 9                                     Πίνακας no 10 
     Ν.Ταμουτσέλης            Ν.Ταμουτσέλης 

 
 
2) ∆ραστηριότητα α 
 
Οι μαθητές συμπλήρωσαν με μεγάλη ευκολία τα χρώματα, 
ολοκληρώνοντας την διαδικασία σε λίγα λεπτά. 
  
Στόχοι που επιτεύχθηκαν: 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίσουν τα χρώματα 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίσουν τα γεωμετρικά 

σχήματα 
- Ήταν ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίσουν την διαδοχή των 

σχημάτων και των χρωμάτων σε ένα μωσαϊκό 
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Μωσαϊκό που χρησιμοποιήθηκε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ένα από τα αποτελέσματα των μωσαϊκών: 
 

                   
 
 
3) ∆ραστηριότητα β 
 
Οι μαθητές δημιούργησαν τη δική τους αφηρημένη τέχνη. Μη 
μπορώντας ωστόσο να καλύψουν με το χέρι τους τα υπάρχοντα 
ορθογώνια, σχεδίαζαν τα περισσότερα ορθογώνια στην θέση που 
ήθελαν. Έτσι το αποτέλεσμα αντί να είναι τυχαίο, ήταν σκόπιμο. 
Παρ’ όλο όμως που οι μαθητές έβλεπαν αυτό που σχεδίαζαν, δεν 
κατόρθωσαν σε μεγάλο βαθμό να δημιουργήσουν πολύπλοκα 
σχέδια. Αρκετοί ήταν αυτοί που από την ανία τους σχεδίασαν μόνο 
ορθογώνια! Τέλος εξέφρασαν την επιθυμία να χρωματίσουν τα 
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σχήματα με διαφορετικό τρόπο και όχι όπως τους υπέδειξα. Λίγοι 
ήταν αυτοί που ολοκλήρωσαν το βάψιμο στο τέλος της ώρας. 
 
Στόχοι που επιτεύχθηκαν: 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά 

σχήματα 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα χρώματα 
- Να συνθέτουν διάφορα σχήματα 
- Να είναι ικανοί οι μαθητές να χαράσσουν ευθείες  
- Να φτιάξουν οι μαθητές δικά τους έργα της μοντέρνας τέχνης 
 
 
Μερικά από τα αποτελέσματα της αφηρημένης τέχνης: 
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   Σε γενικές γραμμές, οι δραστηριότητες των διδασκαλιών 
σημείωσαν επιτυχία αφού οι μαθητές κατόρθωσαν να 
ολοκληρώσουν τις περισσότερες από αυτές και μάλιστα με αρκετή 
ευκολία.  
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1. Βάφω με τον ίδιο τρόπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Βάφω με τον ίδιο τρόπο. 
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3. Βρες το κρυμμένο σχήμα ενώνοντας τις ευθείες. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Φτιάξε το σχέδιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Εντόπισε τα γεωμετρικά σχήματα και ονόμασέ τα. 
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Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Β` 
  
Σκοπός του ερωτηματολογίου ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο οι 
μαθητές ήταν ικανοί: 
• να αναγνωρίσουν τα γεωμετρικά σχήματα μέσα σε έναν πίνακα 

ζωγραφικής, 
• να συμπληρώσουν μωσαϊκό, 
• να διακρίνουν γεωμετρικά σχήματα και χρώματα και να μπορούν 

να τα αντιστοιχίσουν με κάποια δεδομένα,  
• να συνθέτουν παζλ και τάνγκραμ, και , 
• να ενώσουν τέσσερις ίσες ευθείες ώστε να δημιουργήσουν ένα 

γεωμετρικό σχήμα. 
 
Το ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε με τη μορφή προσωπικής 
συνέντευξης σε κάθε μαθητή με μέση χρονική διάρκεια για τον 
καθένα τα 10`(λεπτά).  
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου καταγράφονται αναλυτικά 
παρακάτω. 
 
 

 Άσκηση 1: Στην πρώτη άσκηση οι μαθητές καλούνταν να 
αναγνωρίσουν τα γεωμετρικά σχήματα και να τα χρωματίσουν με 
βάση τα δεδομένα. 
 
- Αναγνώριση  του κύκλου του κεφαλιού: 
Οι μαθητές αναγνώρισαν με μεγάλη ευκολία το σχήμα και το 
χρωμάτισαν σωστά. Σε σύνολο 19 μαθητών, το ποσοστό επιτυχίας 
ήταν ( 19/19) 100%. 
- Αναγνώριση του ορθογωνίου του λαιμού: 
Οι μαθητές και εδώ εργάστηκαν με άνεση δίνοντας ποσοστό 
επιτυχίας 94,73% αφού μόνο ένας από αυτούς άφησε το 
ορθογώνιο άβαφο. 
- Αναγνώριση του πλάγιου τετραγώνου σώματος: 
Όλοι σχεδόν οι μαθητές αναγνώρισαν το πλάγιο τετράγωνο και το 
έβαψαν πράσινο(λαχανί). ∆ύο από τους μαθητές έβαψαν το σχήμα 
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μπλε και ένας άλλος ροζ. Έτσι, το ποσοστό επιτυχίας έφτασε στο 
84,21% (16/19). 
- Αναγνώριση τετραγώνου σώματος: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση δεξιού ορθογωνίου ποδιού: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση του αριστερού ορθογωνίου ποδιού: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση του δεξιού κύκλου- γόνατο: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση αριστερού κύκλου- γόνατο: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση δεξιού τριγώνου ποδιού: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση αριστερού τριγώνου ποδιού: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση δεξιού τριγώνου χεριού: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση αριστερού τριγώνου χεριού: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση ορθογωνίου α`- δεξιού χεριού: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση ορθογωνίου α`- αριστερού χεριού: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
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- Αναγνώριση ορθογωνίου β`- δεξιού χεριού: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση ορθογωνίου β`- αριστερού χεριού:  
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση κύκλου δεξιού χεριού:  
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
- Αναγνώριση κύκλου αριστερού χεριού: 
Εδώ οι μαθητές έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 100% (19/19) αφού 
όλοι συμπλήρωσαν με το σωστό χρώμα. 
 

 Άσκηση 2: Στην δεύτερη άσκηση οι μαθητές έπρεπε να 
συμπληρώσουν ένα μωσαϊκό τριών χρωμάτων το οποίο βρισκόταν 
σε πλάγια θέση. 
 
Οι μαθητές συμπλήρωσαν σωστά το μωσαϊκό σε ποσοστό 
94,73%(18/19). Ένας από τους μαθητές άφησε άβαφο το 
τελευταίο τρίγωνο του μωσαϊκού. Σημαντικό είναι να σημειώσω ότι 
δύο από τους μαθητές έβαψαν με κόκκινο και καφέ, αντί για 
πορτοκαλί, τα τετράγωνα σχήματα. Αυτό πιθανόν οφείλεται σε 
αποτυχημένη εκτύπωση του χρώματος γι’ αυτό δεν λαμβάνεται ως 
λανθασμένο. 
 

 Άσκηση 3: Στην άσκηση αυτή οι μαθητές έπρεπε να ενώσουν 
με τέτοιο τρόπο τις ισότιμες ευθείες για να δημιουργήσουν ένα 
γεωμετρικό σχήμα. 
 
- Κατασκευή τετραγώνου:  
Οι 16 από τους 19 μαθητές ενώνουν τις ευθείες και δημιουργούν 
ένα τετράγωνο και το ονομάζουν σωστά. Ένας μόνο από τους 
μαθητές το ονομάζει ορθογώνιο. 
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- Κατασκευή ορθογωνίου:  
∆ύο από τους μαθητές ενώνουν τις ευθείες και δημιουργούν 
ορθογώνια. 
 
Έτσι το ποσοστό επιτυχίας διαμορφώνεται στο 94,73% (18/19). 
 

 Άσκηση 4: Κατασκευή τάνγκραμ ήταν το θέμα της τέταρτης 
άσκησης. 
 
 Οι  μαθητές δυσκολεύτηκαν και πάλι στην κατασκευή τάνγκραμ. 
Μόλις οι 8 από τους 19 ένωσαν σωστά τα κομμάτια. Οι υπόλοιποι 
11 συνάντησαν  εμπόδια κυρίως στην τοποθέτηση του 
παραλληλογράμμου και των μικρών τριγώνων. Έτσι το ποσοστό 
επιτυχίας που έδωσαν ήταν 42,10% (8/19). 
 

 Άσκηση 5: Στην τελευταία άσκηση του ερωτηματολογίου οι 
μαθητές έπρεπε να εντοπίσουν και να ονομάσουν τα γεωμετρικά 
σχήματα στον πίνακα ζωγραφικής. 
 
- Ερώτηση αναγνώρισης τετραγώνου:  
Η αναγνώριση έγινε και από τους 19 μαθητές δίνοντας ποσοστό 
100%. 
- Ερώτηση αναγνώρισης τριγώνου: 
Η αναγνώριση έγινε και από τους 19 μαθητές δίνοντας ποσοστό 
100%. 
- Ερώτηση αναγνώρισης ορθογωνίου: 
Η αναγνώριση έγινε και από τους 19 μαθητές δίνοντας ποσοστό 
100%. 
- Ερώτηση αναγνώρισης κύκλου: 
Η αναγνώριση έγινε και από τους 19 μαθητές δίνοντας ποσοστό 
100%. 
 
Σημαντικό είναι να προσέξουμε ότι οι τέσσερις από τους μαθητές 
εντόπισαν και ονόμασαν τον κύλινδρο, σχήμα το οποίο δεν έχουν 
διδαχθεί στο σχολείο.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός άσκησης Αριθμός σωστών 
απαντήσεων 

Ποσοστό επιτυχίας 

Άσκηση 1 16 84,21 
Άσκηση 2 18 94,73 
Άσκηση 3 19 100,00 
Άσκηση 4 8 42,10 
Άσκηση 5 19 100,00 
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Παρατηρώντας τους γενικούς πίνακες αποτελεσμάτων των δύο 
ερωτηματολογίων συμπεραίνουμε τα εξής: 
 
      Ερωτηματολόγιο Α`         Ερωτηματολόγιο Β` 

 
 
 

 
 Ασκήσεις αναγνώρισης γεωμετρικών σχημάτων. 

Η άσκηση 1 και 2 του Α` ερωτηματολογίου που αφορούν στην 
αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων και την ονομασία τους 
συγκρίνονται με την άσκηση 5 του δεύτερου. Τα αποτελέσματα για 
τις ασκήσεις του Α` δίνουν επιτυχή αποτελέσματα 68,42% και 
52,63% αντίστοιχα ενώ μετά την διεξαγωγή των διδασκαλιών, τα 
αποτελέσματα φτάνουν στο απόλυτο 100%.  
Με Μ.Ο. σωστών απαντήσεων στο Α` ερωτηματολόγιο 60,52% 
ενώ στο Β` ερωτηματολόγιο 100%. Παρατηρούμε δηλαδή αύξηση 
σωστών απαντήσεων κατά 39,48%! 
 
 

 Ασκήσεις αναγνώρισης σχημάτων και αντιστοίχισης         
χρωμάτων. 
Η άσκηση 6 του Α` ερωτηματολογίου και η άσκηση 1 του Β` 
ερωτηματολογίου αφορούν στην αναγνώριση των σχημάτων και 
στον χρωματισμό τους σύμφωνα με τα δεδομένα. 
Οι μαθητές έδωσαν σωστές απαντήσεις στο Α` ερωτηματολόγιο 
42,10% ενώ στο Β` ερωτηματολόγιο 84,21%.  
Επομένως, παρατηρείται αύξηση των σωστών απαντήσεων κατά 
42,11%! 
 

Αριθμός 
άσκησης 

Αριθμός σωστών 
απαντήσεων 

Ποσοστό 
επιτυχίας 

Άσκηση 1 13 68,42 
Άσκηση 2 10 52,63 
Άσκηση 3 18 94,73 
Άσκηση 4 5 26,31 
Άσκηση 5 18 94,73 
Άσκηση 6 8 42,10 
Άσκηση 7 1 5,26 

Αριθμός 
άσκησης 

Αριθμός σωστών 
απαντήσεων 

Ποσοστό  
επιτυχίας 

Άσκηση 1 16 84,21 
Άσκηση 2 18 94,73 
Άσκηση 3 19 100,00 
Άσκηση 4 8 42,10 
Άσκηση 5 19 100,00 
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 Ασκήσεις συμπλήρωσης μωσαϊκών. 
Η άσκηση 5 του Α` ερωτηματολογίου και η άσκηση 2 του Β` 
ερωτηματολογίου αφορούν στην συμπλήρωση μωσαϊκού (Α` 
ερωτηματολόγιο: 2 χρωμάτων- Β` ερωτηματολόγιο:3 χρωμάτων).  
Οι μαθητές στο Α` ερωτηματολόγιο έδωσαν ποσοστό σωστών 
απαντήσεων 94, 73% και το ίδιο αποτέλεσμα έδωσαν και στο Β`. 
Επομένως, έχουμε σταθερότητα των αποτελεσμάτων και στα δύο 
ερωτηματολόγια. 
 

 Ασκήσεις με τάνγκραμ και παζλ. 
Οι ασκήσεις 4 και 7 του Α` ερωτηματολογίου και η άσκηση 4 του 
Β` ερωτηματολογίου αφορούν στην ολοκλήρωση ενός παζλ/ 
τάνγκραμ.  
Οι μαθητές στο Α` ερωτηματολόγιο έδωσαν ποσοστά  επιτυχίας 
26,31% και 5,26% για κάθε άσκηση αντίστοιχα. Στο Β` 
ερωτηματολόγιο τα αποτελέσματα ήταν θετικότερα αγγίζοντας το 
42,10%. Με Μ.Ο. επιτυχών απαντήσεων στο Α` ερωτηματολόγιο 
15,78% και στο Β` 42,10%, παρατηρείται αύξηση σωστών 
απαντήσεων κατά 26,32%! 
 
 Άσκηση ένωσης σημείων σε τετραγωνισμένο χαρτί. 

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τέτοιου είδους δραστηριότητα στο 
Α` ερωτηματολόγιο, δίνοντας ποσοστό σωστών απαντήσεων 
94,73%. Λόγω του υψηλότατου ποσοστού που σημειώθηκε, δεν 
πραγματοποιήθηκε παρόμοια άσκηση στο Β` ερωτηματολόγιο. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Ερωτηματολόγιο 
Α` 

Ποσοστό 
σωστών 

απαντήσεων Α` 
ερωτηματολογίου 

Ερωτηματολόγιο 
Β` 

Ποσοστό 
σωστών 

απαντήσεων Β` 
ερωτηματολογίου 

Ποσοστό 
αύξησης 
σωστών 

απαντήσεων 
Ασκήσεις 1-2 60,52% Άσκηση 5 100% 39,48% 
Άσκηση 6 42,10% Άσκηση 1 84,21% 42,11% 
Άσκηση 5 94,73% Άσκηση 2 94,73% 0% 

Ασκήσεις 4-7 15,78% Άσκηση 4 42,10% 26,32% 
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Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά και ελπιδοφόρα! Αποδεικνύουν 
πόσο σημαντική είναι η επίδραση της τέχνης στην κατανόηση της 
γεωμετρίας και στην ανάπτυξη της σκέψης.  
Τα ποσοστά είναι μεγάλα σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής και τον 
αριθμό των πειραματικών διδασκαλιών. Το γεγονός αυτό μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τέχνη είναι ένας πολύ σημαντικός 
παράγοντας για την διαμόρφωση της γεωμετρικής λογικής για τους 
μαθητές.  
Η επεξεργασία των ζωγραφικών αυτών πινάκων βοήθησε τους 
μαθητές, από την μία πλευρά, να κατανοήσουν τους γεωμετρικούς 
όρους και, από την άλλη πλευρά, να γνωρίσουν έργα της μοντέρνας 
τέχνης που θεωρούνται πλέον διαχρονικά. Οι μαθητές 
πληροφορήθηκαν σημαντικά πράγματα για την ζωή και το έργο του 
Pablo Picasso, παρατήρησαν έργα του Paul Klee και ήρθαν σε 
επαφή με έναν μεγάλο ζωγράφο του τόπου τους, τον Νικόλαο 
Ταμουτσέλη. 
Η εμπειρία που απέκτησαν ήταν πολύ σημαντική και ίσως 
ενισχύσει την μετέπειτα πρόοδό τους στο μάθημα της γεωμετρίας. 
Φάνηκαν να διασκεδάζουν τον τρόπο με τον οποίο μάθαιναν 
γεωμετρία και να ξεφεύγουν από τις περιορισμένες 
δραστηριότητες του μαθήματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα 
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 Ερωτηματολόγιο Α` 
 

1. Αναγνωρίζεις τα παρακάτω σχήματα; Γράψε το όνομα κάτω από κάθε 
σχήμα. 

 
 
 
_______      _________     _______       ________ 
 
 
2. Αναγνωρίζεις τα σχήματα στον πίνακα; 

                                        
 
                                        
 
 
3. Ένωσε τα σημεία. Τι σχηματίζεται;                 
     3 
 
  1     2      4      5 
  
                10            6 
 
  9 8  7      
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4. Μπορείς να φτιάξεις το παζλ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Βάφω με τον ίδιο τρόπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Βάφω με τον ίδιο τρόπο. 
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 Ερωτηματολόγιο Α` 

 
‘’Villa R’’,Paul Klee 
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 Εικόνα 1 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
 

Pablo Picasso 
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 Εικόνα 2 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 

 
Pablo Picasso 
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 Εικόνα 3 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
 

Pablo Picasso 
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 Εικόνα 4 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
 

‘’Το Παιδί της Χορωδίας’’ 
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 Εικόνα 5 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
 

‘’Αγόρι με Ναυτική Στολή και Απόχη’’ 
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 Εικόνα 6 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
‘’Οι Τρεις Χορευτές’’ 



 87

 Εικόνα 7 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
 

‘’Γυμνή Γυναίκα σε Κόκκινη Πολυθρόνα’’ 
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 Εικόνα 8 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 

 
‘’Ο Μύλος της Γκαλέτ’’ 
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 Εικόνα 9 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
 

‘’Ο Γερό-Κιθαριστής’’ 
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 Εικόνα 10 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
 

‘’Η Ζωή’’ 
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 Εικόνα 11 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
 

‘’Η Τραγωδία’’ 
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 Εικόνα 12 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
 

‘’Girl in  a Chemise’’ 
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 Εικόνα 13 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 

 
 

‘’Οικογένεια Σαλτιμπάγκων’’ 
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 Εικόνα 14 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
 

‘’La Toilette’’ 
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 Εικόνα 15 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 

 
‘’Πορτρέτο του Ντανιέλ- Ανρί-Κανβάιλερ’’ 
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 Εικόνα 16 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
 

‘’Πορτρέτο του Χάιμε Σαμπαρτές’’ 
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 Εικόνα 17 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 

 
 

‘’Οι Τρεις Μουσικοί’’ 
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 Εικόνα 18 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
 

‘’Πορτρέτο της Dora Maar’’ 
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 Εικόνα 19 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 

 
‘’Τρεις Γυναίκες στην Πηγή’’ 
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 Εικόνα 20 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 

 
‘’Bathers with a Toy boat’’ 
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 Εικόνα 21 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 

 
‘’Γκουέρνικα’’ 
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 Εικόνα 22 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 
‘’Ο Πίθηκος και το Μωρό του’’ 



 103

 Εικόνα 23 από DVD: ‘’Πάμπλο Πικάσο, Ένας μεγάλος 
ζωγράφος’’ 

 

 
Μουσείο Πικάσο 
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 Εικόνα 1 από ∆ιδασκαλία Α` 

 
 

‘’Woman with a Flower’’ 
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 Εικόνα 2 από ∆ιδασκαλία Α` 

 
 

Ελλιπή κομμάτια 
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 Εικόνα 3 από ∆ιδασκαλία Α` 

 
 

‘’Weeping Woman’’ 
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 Εικόνα 4 από ∆ιδασκαλία Α` 

 
 

Ελλιπή κομμάτια 
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 Εικόνα 5 από ∆ιδασκαλία Α` 

 
 

‘’Girl with a Boat’’ 
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 Εικόνα 6 από ∆ιδασκαλία Α` 

 
 

Ελλιπή κομμάτια 
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 Εικόνα 7 από ∆ιδασκαλία Α` 

 
 

Ελλιπή κομμάτια 
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 Εικόνα 8 από ∆ιδασκαλία Α` 

 
 

‘’Γυναίκα με Καπέλο’’ 
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 Εικόνα 9 από ∆ιδασκαλία Α` 

 
 

Άγνωστος τίτλος 
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 Εικόνα 10 από ∆ιδασκαλία Α` 

 
 

‘’Harlequin’’ 
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 Εικόνα 11 από ∆ιδασκαλία Β` 

 
 

‘’Camel’’ 



 115

 Εικόνα 12 από ∆ιδασκαλία Β` 

 
 

‘’Woodland Berry’’ 
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 Εικόνα 13 από ∆ιδασκαλία Β` 

            
Άσκηση συμμετρίας 
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 Εικόνα 14 από ∆ιδασκαλία Γ` 

 
Ν. Ταμουτσέλης, Πίνακας no 5 

 
 
 Εικόνα 15 από ∆ιδασκαλία Γ`  

 
Ν. Ταμουτσέλης, Πίνακας no 10 
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 Εικόνα 16 από ∆ιδασκαλία Γ`
 

 
Ν. Ταμουτσέλης, Πίνακας no 9 
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 Μωσαϊκό από ∆ιδασκαλία Γ`   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ερωτηματολόγιο Β` 
 

1. Βάφω με τον ίδιο τρόπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Βάφω με τον ίδιο τρόπο. 
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6. Βρες το κρυμμένο σχήμα ενώνοντας τις ευθείες. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Φτιάξε το σχέδιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Εντόπισε τα γεωμετρικά σχήματα και ονόμασέ τα. 
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 Πίνακας Ερωτηματολογίου Β` 
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 Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Α` 
 

 
Άσκηση με ένωση σημείων 

 
  

 
 

Σωστό αποτέλεσμα 



 123

 
Λανθασμένο αποτέλεσμα 

 
 

 
 

Μωσαϊκό 
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Σωστό αποτέλεσμα 

 
 

 

 
Λανθασμένο αποτέλεσμα 
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Συμπλήρωση χρωμάτων 

 
 

 
Σωστό αποτέλεσμα 
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Λανθασμένο αποτέλεσμα 1 

 
 

 
Λανθασμένο αποτέλεσμα 2 
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Λανθασμένο αποτέλεσμα 3 

 
 

 
 

Άσκηση παζλ 
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Άσκηση τάνγκραμ 
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 Αποτέλεσμα ∆ιδασκαλίας Α` 
 

 
Τα παζλ όπως διακόσμησαν την τάξη 
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 Αποτελέσματα ∆ιδασκαλίας Β` 
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Ψηφιδωτά 
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Άσκηση συμμετρίας 
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 Αποτελέσματα ∆ιδασκαλίας Γ` 
 

 
Παζλ μαθητών 
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Παζλ μαθητών 
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 Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Β` 
 

 
 
 
 

 
Σωστό αποτέλεσμα 
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Λανθασμένο αποτέλεσμα 

 
 
 
 

 
Λανθασμένο αποτέλεσμα 
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Λανθασμένο αποτέλεσμα 
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Σωστό αποτέλεσμα 

 
 
 

 
Λανθασμένο αποτέλεσμα 
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Σωστό τάνγκραμ 
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Λανθασμένο τάνγκραμ  

 
 
 
 

 
Λανθασμένο τάνγκραμ  
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Λανθασμένο τάνγκραμ  

 
 
 

 

 
Λανθασμένο τάνγκραμ  
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Λανθασμένο τάνγκραμ  
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Κατασκευή ορθογωνίου 

 
 
 
 

 
Εντοπισμός και ονομασία γεωμετρικών σχημάτων  


	                                                      Περιεχόμενα 
	 
	Θεωρητικό μέρος 
	Πρακτικό μέρος 
	  
	Παράρτημα 
	 
	Στον 21ο αιώνα τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια περιορίζουν και πάλι την έκταση της γεωμετρίας. Διδάσκονται παραδοσιακές έννοιες, όπως είναι για παράδειγμα τα στερεά και τα επίπεδα σχήματα, οι ευθείες, οι ημιευθείες κ.α. οι οποίες δεν αναπτύσσονται τόσο διαισθητικά όσο  θα μπορούσε να γίνει. Ο εμπειρικός τρόπος διδασκαλίας δεν αξιοποιείται στο επίπεδο που απαιτείται ώστε οι μαθητές να αφομοιώσουν σε μεγάλο βαθμό τις μαθηματικές έννοιες. Δεν χαράσσουν, δεν μετρούν και γενικώς δεν εντάσσονται σε εμπειρικές διαδικασίες· δεν προωθείται η διαισθητική ικανότητα του παιδιού.  
	Η σύγχρονη τάση των μαθηματικών είναι ο εμπλουτισμός της εμπειρίας των μαθητών. Τα σχήματα παρουσιάζονται σε διάφορα μεγέθη και μορφές και με διάφορους προσανατολισμούς ώστε να μειωθεί το φαινόμενο της τυπικότητας. Αποφεύγουν με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές να τυποποιούν τα σχήματα σε μεμονωμένες μορφές.  
	Τα νέα περιεχόμενα της γεωμετρίας είναι: 
	  
	 
	 
	Σχεδιάζω με το χάρακα το σπιτάκι 
	1      Β 
	 
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

	 
	Συνεχίζω τη χάραξη με τον ίδιο τρόπο για να ολοκληρωθεί το πλακόστρωτο 
	Βάφουμε με το ίδιο χρώμα 
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

	Παρατηρώ τις εικόνες και βάζω σε κύκλο τις συμμετρικές 
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

	Παρατηρώ τις ευθείες και βρίσκω αυτές που είναι κάθετες 
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

	Αναπαραγωγή σχήματος με τη μέθοδο του ελάχιστου ορθογωνίου 


	  Αφηρημένη τέχνη : 
	 
	Κοίταξε στον πίνακα που περιλαμβάνει στοιχεία γεωμετρίας. Προσποιήσου ότι είσαι κριτικός τέχνης και γράψε για την γεωμετρία που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης. Ψάξε για παράλληλες και κάθετες γραμμές, ορθές γωνίες , δισδιάστατα σχήματα και συμμετρία. Σύγκρινε την κριτική σου με την κριτική ενός φίλου. Βρήκες τα ίδια μαθηματικά στοιχεία;   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Πρακτικό μέρος 
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