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Παραλληλία και 
ομοιότητα. 

Ο Θαλής και το ύψος 
των πυραμίδων  

Ανακατασκευή της 
σκέψης με την οποία ο 
Θαλής μέτρησε το 
ύψος της μεγάλης 
πυραμίδας με ένα 
μόνο μπαστουνάκι 
(βακτηρία). 
Ειδικό Σετ δασκάλου 
και ένα σετ ανά 
μαθητή 

Η Παραλληλία στα Μαθηματικά και την καθημερινότητα. 
Αναζήτηση λογικού αιτίου στα φυσικά φαινόμενα και μιας 
πρωταρχικής αρχής από την οποία πηγάζει όλη η 
πολυπλοκότητα του κόσμου μας. Ευθύγραμμη διάδοση του  
φωτός. Ομοιότητα, Λόγοι και Αναλογίες. 
Κατανόηση του λόγου ομοιότητας ως Μαθηματικοποίηση 
αυτού που ονομάζουμε σμίκρυνση και μεγέθυνση ενός 
επιπέδου σχήματος. 
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Το διασημότερο 
Θεώρημα στα     

    Μαθηματικά και την 
Τέχνη (Πυθαγόρειο 

Θεώρημα) 

Συναρμολόγηση 
Πυθαγόρειου παζλ. 
Ειδικό Σετ δασκάλου 
και ένα σετ ανά 
μαθητή 

Η κατανόηση της Πυθαγόρειας σχέσης στο ορθογώνιο τρίγωνο 
αφενός ως σχέσης εμβαδών και αφετέρου ως κριτηρίου 
καθετότητας. Επίσης μέσα από μια ανασκόπηση της ιστορικής 
διαδρομής της πυθαγόρειας σχέσης, η κατανόηση της έννοιας 
«Θεώρημα» και «Απόδειξη». Η Καθετότητα στα Μαθηματικά και την 
καθημερινότητα, ως το στοιχειώδες και πρωταρχικό θεμέλιο της 
μέτρησης.  
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  Ήχος, Μουσική και 

Μαθηματικά. 

Διάφορα όργανα 
παραγωγής ήχου, 
μουσικά όργανα, 
παλμογράφος. 
Ειδικό Σετ δασκάλου 
και ένα σετ ανά 
μαθητή. 

Ο ήχος ως μορφή κύματος. Συχνότητα, μήκος κύματος, 
περιοδικότητα. 
Οι λόγοι και οι αναλογίες ως τα βασικά στοιχεία διασύνδεσης 
Μουσικής και Μαθηματικών. 

Α-Β-Γ 
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Το Σύμπαν και η 
γεωμετρία των 

κανονικών πολυέδρων 

Συναρμολογούμενα 
πολύεδρα από τα 
αναπτύγματα – έδρες 
τους ή τις ακμές τους. 
(Ένα σετ ανά 4 
μαθητές). 

Η μοναδικότητα των πέντε κανονικών πολυέδρων. Ο τύπος του 
Euler που συνδέει τους αριθμούς Εδρών, Ακμών και Κορυφών. 
Η φιλοσοφική σύνδεση με το κοσμογονικό μοντέλο του Πλάτωνος 
στον Τίμαιο και την Αναγέννηση (Kepler). Α-Β-Γ 
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Βάζοντας τον ουρανό 
σε τάξη.  
Η αναγκαιότητα της 
Τριγωνομετρίας. 

Κατασκευή τετράντα 
Φύλλο χαρτί,  
Μοιρογνωμόνιο 
Καλαμάκι, Σχοινί 
Χάρακας, Κολλητική 
ταινία, Μολύβι 
Πλαστελίνη, Ψαλίδι. 
(Ένα σετ ανά μαθητή). 

Στοιχειώδης εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυσική. 
Παράλλαξη αστέρα. 
Η Γεωμετρία του αστρονομικού οργάνου «Τετράντας». Α-Β-Γ 
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Σαπωνοειδείς 
επιφάνειες, 

πλακοστρώσεις και η 
Τέχνη της κυψέλης 

Πειραματισμός και 
προβληματισμός με 
τα διάφορα σχήματα 
που προκύπτουν από 
τη βύθιση επιλεγμέ-
νων κατασκευών σε 
σαπωνοειδές 
διάλυμα. Φυσική 
κερήθρα.  
Ειδικό Σετ δασκάλου 
και ένα σετ ανά 
μαθητή. 

Η αρχή της ελάχιστης ενέργειας. Ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση. 
Κανονικές πλακοστρώσεις. 
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Γεωμετρικοί μετασχη-
ματισμοί και Συμμε-
τρία, στη Φύση και 
την Τέχνη. Λόγος, 
αναλογία, χρυσή 
τομή. 

Γεωπίνακες, 
καθρέπτες, 
τετραγωνισμένο 
χαρτί. 
(Ένα σετ ανά μαθητή). 

Οι στοιχειώδεις επίπεδοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί ως τα 
Μαθηματικά της Φύσης και της Τέχνης. Ο Μαθηματικός ορισμός 
της έννοιας της συμμετρίας, του λόγου, της αναλογίας και του 
χρυσού λόγου  καθώς και οι φιλοσοφικές προεκτάσεις. 

Α-Β-Γ 
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Το τυχαίο και το 

βέβαιο. Τυχαιότητα 
και Αιτιοκρατία 

Διαφανής φιάλη με 
σφαιρίδια 
διαφορετικών 
χρωμάτων. 
Εκπαιδευτική  
Εξομοίωση ρουλέτας. 
Ειδικό Σετ δασκάλου 
και ένα σετ ανά 
μαθητή . 

Διαχωρισμός τυχαίων και αιτιοκρατικών φαινομένων. Η έννοια της 
πιθανότητας, ως το μέτρο που μετρά, αυτό  που εμπειρικά 
αντιλαμβανόμαστε ως «Τύχη».  
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Η Επικοινωνία 

Ανθρώπου και Η/Υ 

Συσκευή μετατροπής 
από το Δεκαδικό στο 
Δυαδικό Σύστημα 
αρίθμησης. 
(Μια συσκευή ανά 4 
μαθητές). 

Η Αρχιτεκτονική και η δομή των απλούστερων ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων. 
Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης των μαθηματικών και οι δύο 
βασικές καταστάσεις «διέρχεται και δεν διέρχεται ρεύμα» των 
κυκλωμάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή  αποτελούν τη βάση της 
επιστήμης της Πληροφορικής. 
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Μηχανισμοί και 

γρανάζια 

Επιλεγμένες 
συνθέσεις με 
γρανάζια και 
συστήματα 
οδοντωτών τροχών. 
(Ένα σετ ανά μαθητή). 

Η αναγκαιότητα των γραναζιών και ο τρόπος μετάδοσης της κίνησης 
μέσω γραναζιών διαφορετικού τύπου 
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Επαναληπτικοί 

Αλγόριθμοι 
Οι πύργοι του Hanoi. 

(Ένα σετ ανά μαθητή). 

Διερεύνηση και εξοικείωση με τη λογική του αλγορίθμου. Α-Β-Γ 

12 Παιχνίδια Στρατηγικής 

Το παιχνίδι «Κούρσα 
στα είκοσι». Ανά δύο 
μαθητές μία 
εκτύπωση. 

Στοιχειώδης εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων. 
Είναι εφικτό να κερδίζει πάντα ένας παίκτης, με βάση κάποια λογική 
ή συγκεκριμένους κανόνες; 
Το δίλημμα του φυλακισμένου ως ένα από τα πιο ενδεικτικά 
παραδείγματα της Θεωρίας Παιγνίων. 

Α-Β-Γ 
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Εισαγωγή στη Θεωρία 

Παιγνίων 

Ράβδος με 10 οπές και 
πούλια δύο 
χρωμάτων. Αντίστοιχη 
κατασκευή και σε 
δισδιάστατη μορφή.  
(Ένα σετ ανά μαθητή). 

Στοιχειώδης εισαγωγή στο λήμμα Sperner, και τη θεωρία 
Παιγνίων. 

Ε-ΣΤ 
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Ο Προσανατολισμός 

με την πυξίδα 

Κατασκευή 
αυτοσχέδιας πυξίδας 
από τους μαθητές, με 
βελόνα, μαγνήτη και 
φελλό.  
(Ένα σετ ανά μαθητή). 

Ο Προσανατολισμός ως προσδιορισμός θέσης, πορείας ή 
κατεύθυνσης κάποιου με βάση τα σημεία του ορίζοντα. Σύστημα 
Συντεταγμένων. Στοιχειώδης Τριγωνομετρία. Η χρήση των 
Γεωγραφικών Χαρτών. 
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Ανοίγοντας  
προοπτικές. Σχεδιάζω 
όπως ο Da Vinci και ο 

Durer 

Διδακτική εξομοίωση 
του παραθύρου του 
Durer. 
(Ένα σετ ανά μαθητή). 

Στοιχειώδης Φυσιολογία και Βιοφυσική της όρασης. 
Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον τρισδιάστατο κόσμο που μας 
περιβάλλει, και εκείνου που αποτυπώνεται ως καλλιτεχνική εικόνα 
του, στη δισδιάστατη επιφάνεια ενός ζωγραφικού πίνακα 
(Προοπτική) 
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Οι οφθαλμαπάτες της 

Τέχνης και η 
Γεωμετρική Αλήθεια 

Eιδικά 
κατασκευασμένα 
αλληλεπιδραστικά 
εκθέματα, που 
εμπεριέχουν 
οφθαλμαπάτες και 
αμφισημίες. 
Ειδικό Σετ δασκάλου 
και ένα σετ ανά 
μαθητή. 

Η λειτουργία της όρασης – Οπτικές αρχές της Gestalt Theory. 
Διάκριση ψευδαίσθησης και οφθαλμαπάτης. 
Ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται τον κόσμο. 
Κατανόηση του ουσιαστικού ρόλου της λογικής των μαθηματικών, 
ως νοητικού εργαλείου, για την άρση των αντιφάσεων που 
δημιουργούν οι αμφίσημες εικόνες. Γνωριμία με τα πιο φημισμένα 
και ιστορικά λογικά και συνολοθεωρητικά παράδοξα. (Παράδοξο του 
Ζήνωνος, του Επιμενίδη, κλπ) 

Α-Β-Γ 
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Τοπολογικοί 

περίπατοι 

Εικόνα με τις 
ιστορικές γέφυρες του 
Königsberg. Ο γρίφος 
του Euler.  
Ένα σετ ανά μαθητή. 

Στοιχειώδης εισαγωγή στις αρχές της Τοπολογίας και τη θεωρία 
Δικτύων. Γνωριμία με τα διάφορα είδη δικτύων στην καθημερινή 
μας ζωή. 

Α-Β-Γ 
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Ηλιακό αυτοκίνητο 

Φωτοβολταϊκό πάνελ, 
άξονες και γρανάζια 
μετάδοσης κίνησης. 
Ένα σετ ανά 4 
μαθητές. 

Οι διάφορες μορφές ενέργειας. Ταχύτητα, Ροπή, Τριβή. Η Γεωμετρία 
των βασικών συστατικών μερών ενός αυτοκινήτου. Λόγοι και 
αναλογίες που απορρέουν από τις σχέσεις γραναζιών. 
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Κατασκευή και  
λειτουργία μιας 
ανεμογεννήτριας η 
οποία παράγει 
ηλεκτρικό ρεύμα. 

Δύο ειδών πτερύγια 
ανεμόμυλων και ένα 
κιβώτιο γραναζιών με 
3 διαφορετικές 
αναλογίες γραναζιών. 
Ένα σετ ανά 4 
μαθητές. 

Κατανόηση της αιολικής ενέργειας και την μετατροπή της σε 
ηλεκτρική. 
Σχέση της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης ενέργειας με τις επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 
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Το σφυρί του 
Leonardo Da Vinci 

Έκκεντρος Κοχλίας, 
μοχλοβραχίονας 
περιστροφής, 
κατακόρυφα 
μετατοπιζόμενος 
ευθύγραμμος άξονας. 
Ένα σετ ανά 4 
μαθητές. 

Περιοδική κίνηση του έκκεντρου κοχλία, μετατροπή της κυκλικής 
κίνησης σε ευθύγραμμη 
Γεωμετρία: Από τη γεωμετρία του επιπέδου στη γεωμετρία του 
στερεού. Παραλληλία και Καθετότητα. Έννοια της γωνίας. 
Εισαγωγή στην ανάλυση: σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο. 
Ανάλυση: έννοια της συνάρτησης. 
Καμπύλες γραμμές πέραν του κύκλου: Σπείρα. 

Α-Β-Γ 
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Το παιχνίδι του φωτός 
και ο κόσμος των 

σκιών  

Πηγή Λευκού Φωτός 
Σειρά Σχισμών, 
Χρωμάτων, Φίλτρων 
Κατόπτρων, Φακών, 
Πρισμάτων.  
Ειδικό Σετ δασκάλου 
και ένα σετ ανά 
μαθητή. 

Ανάλυση και Σύνθεση του φωτός. 
Ανάκλαση, Διάθλαση. 
Οι Γεωμετρικοί Νόμοι της Οπτικής. 

Α-Β-Γ 




