
Όμιλοι Αριστείας  

 ΠΡΟΤΥΠΟΥ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Σχολείου μας ως Προτύπου-Πειραματικού, δίνεται η 

δυνατότητα λειτουργίας Ομίλων Αριστείας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων όπου μπορούν  

να φοιτήσουν όχι μόνο οι μαθητές/τριες μας, αλλά και παιδιά από Σχολεία της 

ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. 

Για τη νέα Σχολική Χρονιά 2013-2014, έχει προγραμματισθεί να λειτουργήσουν οι 

παρακάτω Όμιλοι: 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :   

Β.Ε.ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ 

Η φιλοσοφία του Ομίλου είναι η διδασκαλία Μαθηματικών υψηλού επιπέδου, όπως αυτά που 

διδάσκονται στους Μαθηματικούς Κύκλους, που τα τελευταία χρόνια προωθούνται από τα 

σημαντικότερα Πανεπιστήμια της Αμερικής και πολλών άλλων χωρών, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό 

και την προετοιμασία για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς. 

Απευθύνεται σε μαθητές Α΄- Β΄ Λυκείου με αγάπη και ιδιαίτερη κλίση στα Μαθηματικά τόσο του 

Σχολείου μας , όσο και των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.  

Πιο ειδικά θα επιδιωχθεί εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη της Α' και Β΄ τάξης και διδασκαλία ενοτήτων 

πέρα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα (π.χ Μαθηματική Επαγωγή, Ανισότητες, Αρχή Περιστερώνα, 

Συνδυαστική, Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών, Στερεομετρία ), και γενικά  Μαθηματικά που εξετάζονται σε 

Μαθηματικούς Διαγωνισμούς ( Εθνικούς και Διεθνείς). 

Σε κάθε μάθημα θα δίνονται θέματα για αυτενέργεια στο σπίτι, και οι μαθητές θα πρέπει να 

καταβάλλουν αρκετή προσπάθεια πάνω σ’ αυτά για να υπάρξει όφελος για τους ίδιους. 

Θα επιδιωχθεί συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ καθώς και με τη ΣΕΜΦΕ του 

Ε.Μ.Π. για κάποιες Ομιλίες σχετικά με τη Δουλειά του ερευνητή - μαθηματικού, αλλά και πάνω σ' αυτό 

καθ' αυτό το διδακτικό αντικείμενο. 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:   

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΡΗΣ.  

Στόχοι του ομίλου: Γνωριμία με "σύγχρονες" θεωρίες των φυσικών επιστημών που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα (Ειδική Σχετικότητα, Κβαντομηχανική, Καθιερωμένο 

Μοντέλο, Θεωρίες ενοποίησης κλπ). Παρουσίαση πειραμάτων και διατάξεων που χρησιμοποιούνται για 

τον έλεγχο αυτών των θεωριών (Επιταχυντές, Ανιχνευτές). Γνωριμία με τις πειραματικές μεθόδους και 

τεχνικές για την σχεδίαση αυτών των πειραμάτων (μέθοδοι Monte Carlo) αλλά και την ανάλυση των 

πειραματικών τους δεδομένων. 

Για τις ανάγκες του ομίλου θα δημιουργηθεί yahoogroup: 

Ionidiosphysicsgroup (http://tech.groups.yahoo.com/group/IonidiosPhysicsGroup/members) 

στο οποίο κάθε εβδομάδα θα ανεβάζεται το μάθημα και τα φύλλα εργασίας για τους μαθητές του 

ομίλου. 

Ταυτόχρονα όμως οι μαθητές θα συνεισφέρουν ενεργά στο υλικό του ομίλου: 

Κάθε δύο εβδομάδες θα ορίζεται ένα θέμα (1η εβδομάδα: Νεφελώματα, 3η εβδομάδα: Πλανήτες 

Ηλιακού Συστήματος, 5η εβδομάδα:  Εξωπλανήτες, 7η εβδομάδα: Γαλαξίες, 9η εβδομάδα: Quasars, 

http://tech.groups.yahoo.com/group/IonidiosPhysicsGroup/members


11η εβδομάδα: Maurits Cornelis Escher, κλπ) σε φάκελο μέσα στον οποίο οι μαθητές θα ανεβάζουν 

φωτογραφίες. Επίσης οι μαθητές θα εκπονούν εργασίες (Nobel prices, η γάτα του Schrondinger, η 

Μεγάλη Σύνθλιψη, Ραδιενέργεια κλπ) τις οποίες θα ανεβάζουν στο group. 

ΟΜΙΛΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 

 ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  

Ο Όμιλος Χημείας του Προτύπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πειραιά λειτούργησε με μεγάλη 

επιτυχία (αν αναλογιστεί κανείς το μεγάλο αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών) για πρώτη φορά το 

σχολικό έτος 2012-13 στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων των Προτύπων-Πειραματικών Σχολείων 

και θα λειτουργήσει και κατά το σχολικό έτος 2013-14.  

Στον Όμιλο Χημείας οι μαθητές ακολουθώντας τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας 

εξοικειώνονται με το θαυμαστό και ανακαλυπτικό  κόσμο των πειραμάτων, διεγείρουν τη φαντασία 

τους, υιοθετούν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και έρευνας. Τα πειράματα τα οποία καλούνται να 

διεκπεραιώσουν σχετίζονται όχι μόνο με τη λυκειακή ύλη αλλά διευρύνονται και στις πιο 

εξειδικευμένες φυσικοχημικές τεχνικές ανάλυσης όπως είναι οι ηλεκτρομετρικές τεχνικές ή οι 

φασματοσκοπικές και χρωματογραφικές. Οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται τις τεχνικές αυτές, τα 

υλικά και τον εξοπλισμό τους και καλούνται παίξουν το ρόλο των μελλοντικών επιστημόνων. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:  

ΕΥΗ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  

Τη νέα σχολική χρονιά, 2013-2014, θα λειτουργήσει και πάλι ο Όμιλος Φιλοσοφίας.  

Θα δοθεί έμφαση  σε Εμπειρισμό και Ορθολογισμό και ο Όμιλος θα επικεντρωθεί στη μελέτη 

φιλοσοφικών θεωριών και σχολών της νεωτερικότητας.  

Όσα παιδιά  θα είναι μαθητές/μαθήτριες στη Β΄Λυκείου, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στον 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοσοφίας. 

ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ  

Σκοπός του ομίλου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά θέματα που 

αφορούν τη σύγχρονη πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και η συμμετοχή 

τους σε ανάλογους διαγωνισμούς και συνέδρια με στόχο τη διάκριση τους, όπως AMUN, DSAMUN, 

«Euroscola»,  «Βουλή των εφήβων» και Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο νέων (ΕΥP). Στόχοι του ομίλου είναι 

η ανάδειξη των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων των μαθητών σε διάφορους τομείς των διεθνών 

σχέσεων με την καλλιέργεια της ρητορικής, της επιχειρηματολογίας, της αγγλικής γλώσσας και της 

έρευνας σε πεδία των πολιτικών επιστημών. Ο όμιλος θα λειτουργεί ένα δίωρο μια φορά την εβδομάδα 

μετά το πέρας των μαθημάτων και απευθύνεται σε μαθητές Α’, Β’ και Γ΄ λυκείου. Προαπαιτείται η 

πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:  

 ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΥ 

Ο όμιλος αυτός που φιλοδοξεί να λειτουργήσει με την έναρξη του νέου σχολικού έτους   έχει σαν στόχο 

να αναδείξει το θέατρο σαν την τέχνη που συστεγάζει τη θεωρία με την πράξη. Θα προσπαθήσει να 

αναλύσει και να διδάξει τις κοινωνικές, ιδεολογικές και υποκριτικές προσεγγίσεις της θεατρικής 

παραγωγής στο νεοελληνικό θέατρο από την εποχή του νεοελληνικού διαφωτισμού μέχρι σήμερα. 

Προϋποθέτει την καλλιτεχνική ομαδικότητα των μαθητών, την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ταλέντων 

τους και την εξοικείωσή τους με την πολυκαλλιτεχνικότητα μιας θεατρικής παράστασης. Οι μαθητές 

καλούνται να γνωρίσουν τη μορφοπαιδευτική αξία του θεάτρου στην κοινωνία, να μάθουν, να 

εφαρμόσουν, να βιώσουν τις βασικές αρχές και αξίες του θεάτρου και να εκφραστούν μέσα από τη 

δυναμική μιας θεατρικής ομάδας. 

 



ΟΜΙΛΟΣ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:  

ΔΩΡΑ ΓΚΟΝΤΑ 

Βασικός άξονας λειτουργίας του Ομίλου, θα είναι η ανάδειξη του Κινηματογράφου ως παιδευτικού 

εργαλείου με στόχο την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων  που δεν καλύπτονται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών. 

Η φοίτηση των μαθητών /τριών στον Όμιλο , θα τους δώσει την ευκαιρία για μια εισαγωγή στην τέχνη 

του κινηματογράφου. 

Αυτό θα επιδιωχθεί μέσα από δραστηριότητες πάνω στην  τεχνική του κινηματογράφου και όλων των 

συνιστωσών του (σενάριο, σκηνοθεσία, κοστούμια, αφίσες κτλ), την παρακολούθηση ταινιών, μικρού 

και μεγάλου μήκους, την παρακολούθηση ομιλιών από προσωπικότητες του κινηματογραφικού χώρου 

(σκηνοθέτες/σεναριογράφους , ηθοποιούς) ,τη μελέτη ειδικών βιβλίων κινηματογράφου, την εκπόνηση 

εργασιών, τις επισκέψεις στο  Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Μουσείο Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης. 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :  

ΗΛΙΑΝΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ 

Ο όμιλος απευθύνεται σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και έχει σαν στόχο την ενθάρρυνση των μαθητών 

να εκφραστούν για θέματα που αφορούν τους εφήβους, τη σχολική ζωή κ.ά. Η θεματική, ο τρόπος 

παρουσίασης (κείμενα, φωτογραφίες, σκίτσα, …) και η τελική μορφή του εντύπου καθορίζεται μέσα 

από τη συνεργασία των μελών της ομάδας (ομαδοσυνεργατική). 

Παράλληλα ο όμιλος έχει σαν στόχο την παρουσίαση, το σχολιασμό και την προβολή των 

δραστηριοτήτων του σχολείου. Η ομάδα παρακολουθεί  και καταγράφει τις εκδηλώσεις του σχολείου 

με φωτογραφίες, κείμενα και βίντεο και τα προβάλλει είτε σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω της 

ιστοσελίδας του σχολείου) είτε σε ένα έντυπο στο τέλος του σχολικού έτους ( μόνο με κείμενα και 

φωτογραφίες).  

 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:  

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΎΛΟΥ 

Τη σχολική χρονιά 2013-2014 το Πρότυπο  Πειραματικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά στα 

πλαίσια του «Ομίλου Αντισεισμικής Προστασίας» δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, όχι μόνο του 

συγκεκριμένου σχολείου αλλά και των γειτονικών, να παρακολουθήσουν μαθήματα και να 

συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια-δράσεις  με θέμα την Αντισεισμική Συμπεριφορά και 

Προστασία στο Σχολείο αλλά και γενικότερα. 

 Ο Όμιλος θα βρίσκεται υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού κας Χαραλαμποπούλου Πολυξένης η 

οποία είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και εκπαιδευτικός στο Σχολείο μας. Ο χαρακτήρας των 

συναντήσεων θα είναι λιγότερο θεωρητικός και περισσότερο βιωματικός. Θα περιλαμβάνει ενέργειες 

που πραγματοποιούνται από ένα επαγγελματία μηχανικό σε πραγματικές συνθήκες εργασίας όπως 

διενέργεια αυτοψιών, εργασίες πεδίου, αποτύπωση  κατάστασης σε σκαρίφημα, σύνταξη πινάκων 

ελέγχου, στοιχεία σχεδίου και άλλα τεχνικά θέματα. 

ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Η φοίτηση στον ΟΜΙΛΟ ΘΕΑΤΡΟΥ θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές/τριες, να έρθουν οι σε 

επαφή με την τέχνη του θεάτρου και να εμβαθύνουν -κυρίως βιωματικά- σε αυτήν.  

Θα γίνει προσπάθεια ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν το πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο του 

θεατρικού έργου. 

Να κατανοήσουν στάσεις και συμπεριφορές μέσω των ηρώων που θα‘’μιμούνται’’. 

Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του θεάτρου για τη διαμόρφωση προβληματισμού, ιδεολογίας, 

κουλτούρας και στάσης ζωής . Ευαισθητοποίηση και προβληματισμός σε σχέση με το οικονομικο-

κοινωνικο-πολιτικό, γενικότερα σε σχέση με το ιστορικό πλαίσιο της εκάστοτε εποχής και κατ’ 

αναλογία, και της δικής μας. 

Να ασκηθούν στην εκφορά,  την άρθρωση λόγου,  τις σωματικές δράσεις και γενικότερα, την ηθοποιΐα.  



Να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, καθώς και 

δεξιότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. 

Να ασκηθούν στη βιωματική μάθηση. 

Να εκφραστούν καλλιτεχνικά και δημιουργικά. 

Να καλλιεργήσουν και να αναδείξουν ταλέντα και δεξιότητες: στην υποκριτική,  στις εικαστικές τέχνες 

(σκηνικά, κοστούμια), στη μουσική, στη διασκευή κειμένου – παραγωγή γραπτού λόγου κ.α.   Εν τέλει 

η φοίτηση στον ΟΜΙΛΟ ΘΕΑΤΡΟΥ θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές/τριες,  να 

κοινωνικοποιηθούν  - άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία – μέσα από τη θεατρική παράσταση που θα 

δώσουν μπροστά σε κοινό, τις επισκέψεις σε θεατρικούς οργανισμούς, τα σεμινάρια που θα 

παρακολουθήσουν από θεατρικούς φορείς - σκηνοθέτες και ηθοποιούς.   

 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ  

Ο Όμιλος Πληροφορικής θα επικεντρωθεί στη δημιουργία προγραμμάτων δημιουργίας 

γραφικών σε δύο και τρεις διαστάσεις. Θα περιλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στα 

γραφικά των υπολογιστών μαζί με το κατάλληλο μαθηματικό υπόβαθρο για μοντελοποίηση 

αντικειμένων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Θα αναπτυχθούν υποπρογράμματα δημιουργίας 

απλών αντικειμένων (primitives) τα οποία θα αποτελέσουν δομικούς λίθους για τη σύνθεση 

περιπλοκότερων οντοτήτων. Θα γίνει εκτενής αναφοράς στη βιβλιοθήκη γραφικών OpenGL 

για τον απευθείας προγραμματισμό της Κάρτας Γραφικών και ενσωμάτωσής της σε γλώσσες 

προγραμματισμού στο περιβάλλον των Windows για τη δημιουργία εφαρμογών που 

εκτελούνται τοπικά, καθώς και στη δυνατότητα δημιουργίας γραφικών (2D και 3D) σε 

ιστοσελίδες με χρήση της HTML 5 και της WebGL. 

Ο Όμιλος Ρομποτικής θα συνεχίσει την εξάσκηση πάνω στη σύνθεση και τον προγραμματισμό 

ρομποτικών κατασκευών με σκοπό τη συμμετοχή της ομάδας (ή των ομάδων) στον 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό του έτους 2013-2014. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι γνώσεις 

και η εμπειρία των μαθητών που συμμετείχαν στον όμιλο κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 

και πρώτευσαν στον αντίστοιχο διαγωνισμό, να μεταλαμπαδευθεί και σε άλλους 

ενδιαφερόμενους μαθητές. 
 

Όμιλος: Πειράματα Φυσικής και εφαρμογές 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:   

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΣΧΟΣ 

Σκοπός του ομίλου είναι η γνωριμία των μαθητών με συγκεκριμένα φυσικά φαινόμενα μέσω 

πειραματικών μεθόδων και η εν συνεχεία θεωρητική εφαρμογή τους. Στόχοι του ομίλου είναι 

οι μαθητές 1) να εξοικειωθούν με εργαστηριακές τεχνικές προχωρημένες σε σχέση με αυτές 

των υποχρεωτικών ασκήσεων, 2) να εξασκηθούν σε μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων πιο 

προχωρημένες σε σχέση με αυτές των υποχρεωτικών ασκήσεων, 3) να έρθουν σε πρώτη επαφή 

με φυσικά φαινόμενα μέσω πειραματικών μεθόδων και όχι μέσω θεωρίας, 4) να εφαρμόζουν 

θεωρητικά γνώσεις σε φαινόμενα τα οποία γνώρισαν πρώτα μέσω πειραματικών διαδικασιών, 

5) να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της πειραματικής και θεωρητικής εργασίας τους. 

Παραδείγματα φυσικών φαινομένων που θα μελετηθούν είναι: Ταλαντώσεις, μηχανικά 

κύματα, το φως, στερεά σώματα, κλπ. 

Όμιλος: Μαθηματικά και Τέχνη, Νέες γεωμετρίες στην Τέχνη του Εικοστού Αιώνα 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

 

Ο όμιλος “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ” πρόκειται να λειτουργήσει το σχολικό έτος 2013-

2014, έχοντας σαν κύριο στόχο την διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών μέσα από την 

Τέχνη. 



Κατά την τρέχουσα χρονιά θα επικεντρωθεί στις νέες γεωμετρίες, που αναπτύχθηκαν από το 

19ο, αλλά κυρίως στις αρχές του εικοστού αιώνα, και πώς αυτές επηρέασαν τους πρωτοπόρους 

καλλιτέχνες. 

Η επαναστατική ιδέα, που οι νέες γεωμετρίες πρότειναν, ήταν η δυνατότητα ύπαρξης 

καμπυλωμένου χώρου. 

Η άποψη ότι ο χώρος πέρα από την άμεση αισθητηριακή μας αντίληψη μπορεί να είναι 

καμπύλος ή ότι η μορφή των αντικειμένων, που κινούνται σε ένα χώρο μεταβλητής 

καμπυλότητας, μεταβάλλεται και αυτή, ήταν φυσικό να γοητεύσει τους πρώτους μοντέρνους 

καλλιτέχνες. 

Θα ασχοληθούμε με τις δύο βασικές προσεγγίσεις των Lobatsevsky-Bolyai και Riemann. 

Ακόμη θα προσεγγίσουμε μέσα από τα έργα τέχνης την οπτικοποίηση μιας τέταρτης 

διάστασης, κάθετης στις γνωστές τρεις, με πιο δημοφιλή την απεικόνιση του υπερκύβου. 

Θα δούμε τη σχέση του κυβισμού- καλλιτεχνικό ρεύμα των αρχών του 20ου αιώνα- με τις νέες 

γεωμετρίες, ενώ η έννοια της τέταρτης διάστασης θα προσεγγιστεί στο καλλιτεχνικό και στο 

θεωρητικό επίπεδο και από το κίνημα του φουτουρισμού. Ακόμη, θα χρησιμοποιηθούν έργα 

καλλιτεχνών, όπως ο Escher και ο Duchamp. 

Ζητούμενο είναι, μέσα από τα εικαστικά έργα, να δωθεί η δυνατότητα στους μαθητές να 

έρθουν σε επαφή και να ερευνήσουν, κατα το δυνατό, δύσκολα θέματα των Μαθηματικών με 

τον ελκυστικό τρόπο που η Τέχνη μπορεί να προσφέρει. 
 


