
 

 

Σχεδιάστε ένα οικοδομικό 

τετράγωνο της πόλης σας 
 



 

Σχετικό σχέδιο κατασκευής  

 

Το γκρόμα – Ρωμαϊκό όργανο 

μέτρησης  

Περιγραφή 

 

Οι μαθητές θα μάθουν την ιστορία 

του αστερίσκου ή της γκρόμας, 

όπως το αποκαλούσαν οι αρχαίοι 

Ρωμαίοι, καθώς και πώς να το 

χρησιμοποιούν για σκοπούς 

χωρομέτρησης/ τοπογράφησης. 

Θα μάθουν επίσης πώς να 

χαράζουν μια ευθεία γραμμή και 

μια ορθή γωνία 90 μοιρών, έτσι 

ώστε να μπορούν στη συνέχεια να 

σχεδιάσουν ένα οικοδομικό 

τετράγωνο με διάφορα στοιχεία, 

όπως μια διασταύρωση δρόμων, 

ένα νέο κτίριο κ.λπ. 



 

Μαθησιακοί στόχοι 

 

1. Οι μαθητές θα γνωρίσουν για 

την ιστορία, την προέλευση και τη 

χρήση της γκρόμας.  

2. Θα μάθουν πώς να χαράζουν 

μια ευθεία γραμμή και ορθή γωνία 

σε μεγάλες αποστάσεις υπαίθριου 

χώρου, για να σχεδιάσουν ένα 

οικοδομικό τετράγωνο με διάφορα 

στοιχεία.  

Σχετικά μαθήματα  
Ιστορία, Γεωμετρία, 

Περιβαλλοντικές Σπουδές 



 

Προαπαιτούμενα/ 

προκαταρτικά βήματα για τους 

εκπαιδευτικούς  

 

Ελάχιστη έρευνα για τον 

αστερίσκο (παρέχονται σύνδεσμοι 

+ επιπρόσθετο υλικό για έρευνα 

εάν είναι επιθυμητό). 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης 

να συγκεντρώσουν το υλικό για το 

σχετικό σχέδιο κατασκευής της 

γκρόμας.  

Επιπρόσθετο υλικό που θα 

χρειαστεί για την 

δραστηριότητα 

αν πραγματοποιηθεί σε 

περιοχή όπου υπάρχουν χόρτα: 

● Διάφορα μεγάλα ρολά 

ταινίας μέτρησης (ή 

προειδοποιητική ταινία 

σήμανσης, κορδέλας ή 

άλλου εύκαμπτου υλικού 

μέτρησης που είναι 

διαθέσιμο σε μεγάλη 

ποσότητα) σε διαφορετικά 

χρώματα (εάν είναι 

δυνατόν) για την 

επισήμανση διαφορετικών 

χώρων.  



 

● Πείροι ή ξύλινες ράβδοι 

που θα τοποθετηθούν στο 

έδαφος για να οριοθετούν 

τα στοιχεία που 

μετρήθηκαν.  

 

Εάν η δραστηριότητα 

πραγματοποιηθεί σε 

πλακόστρωτο/αίθριο χώρο: 

● Κιμωλίες σε διάφορα 

χρώματα 

● (Προαιρετικά) Κώνοι για την 

επισήμανση διαφορετικών 

σημείων αντί για ξύλινες 

ράβδους, που θα 

χρησιμοποιούνταν στην 

περίπτωση που η 

δραστηριότητα 

πραγματοποιείτο σε 

υπαίθριο χώρο.  

● Ένας ξύλινος στύλος για τον 

παρατηρητή  



 

Προαπαιτούμενα/ 

προκαταρτικά βήματα για τους 

μαθητές  

 

Βασικές γνώσεις γεωμετρίας (τα 

διαφορετικά είδη γωνιών και άλλη 

σχετική ορολογία). 

Ηλικιακό εύρος των μαθητών 

 

10-18 ετών 

Διάρκεια 

 

3 – 3,5 ώρες 

 

Επίπεδο δυσκολίας 

 

Εύκολο έως μεσαίο, ανάλογα με 

την ηλικία και το επίπεδο 

δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς 

και για το πόσο εκτεταμένες είναι 

οι αποστάσεις που θέλουν να 

μετρήσουν για το οικοδομικό 

τετράγωνο της πόλης τους. 

 



 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα 

 

Βήμα 1. Ιστορική εισαγωγή στην γκρόμα (στην τάξη, 30 λεπτά) 

Η γκρόμα ήταν ένα εργαλείο που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι 

για τη χωρομέτρηση της γης με τη χάραξη ευθείων γραμμών και ορθών 

γωνιών. Έτσι, η γκρόμα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την κατασκευή 

νέων αστικών περιοχών ή πόλεων που ήταν ακόμα υπό μελέτη, δρόμων 

μεταξύ οικισμών, αγροτικών εκτάσεων, στρατιωτικών οχυρών, 

δημόσιων υπηρεσιών, κλπ. 

 

Πηγή: Rainiero, 2006. 

 



 

Η γκρόμα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη (όπως φαίνονται στην 

εικόνα πιο πάνω): 

● Ο ορθοστάτης (Ferramento): ένας κάθετος στύλος 1.5-2m, με 

μεταλλική άκρη στο κάτω μέρος, για να γειώνεται στο έδαφος 

● Το Rostro: μια ορθογώνια προέκταση στερεωμένη στην κορυφή 

του ορθοστάτη με ένα περιστρεφόμενο στήριγμα, ικανό να 

περιστρέφεται οριζόντια κατά 360 μοίρες. Το κεντρικό σημείο 

της γκρόμας ήταν προσαρτημένο στην κορυφή του Rostro, και 

ένα νήμα της στάθμης ή μια λιναίη όπως ονομάζεται αλλιώς (που 

ήταν ουσιαστικά ένα νήμα με βαρίδι), η οποία ήταν στερεωμένη 

κάτω από το σημείο στήριξης της γκρόμας.  

● Η γκρόμα (Stelletta): ξύλινος σταυρός με βραχίονες ίσου μήκους. 

Τέσσερεις λιναίες ίσου μήκους οι οποίες κρέμονταν από κάθε ένα 

από τους τέσσερις βραχίονες της γκρόμας (cornicula). 

● To σημείο εκκίνησης μιας μέτρησης (Punto di stazione): ένας 

ξύλινος στύλος γειωμένος στο έδαφος κάτω από το κεντρικό 

σημείο της γκρόμας, για να δηλώνει το σημείο εκκίνησης μιας 

μέτρησης. 

 

 

 

 

 



 

Η χρήση της γκρόμας 

 

Πηγή: Rainiero, 2006. 

 

Για να χρησιμοποιήσει ένας τοπογράφος την γκρόμα, θα έβρισκε ένα 

κατάλληλο σημείο εκκίνησης (συνήθως από ένα υψόμετρο) και θα το 

γείωνε όρθια στο έδαφος για να το σταθεροποιήσει. Στη συνέχεια, το 

Rostro και η Stelletta περιστρέφονταν για να προσδιορίσουν την 

κατεύθυνση προς την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο. 

Ένας βοηθός του τοπογράφου θα περπατούσε μέχρι μια απόσταση 

(συνήθως 100-125 βήματα) και θα τοποθετούσε προσωρινά ένα στύλο. 

Στη συνέχεια, ο τοπογράφος θα ζητούσε από τον βοηθό του να 

μετακινήσει τον στύλο αριστερά ή δεξιά ανάλογα με τις απαιτήσεις σε 

κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένος με τις 3 λιναίες 

(τα νήματα) της γκρόμας: την βόρεια λιναίη, την νότια λιναίη και την 

μεσαία λιναίη. Εάν ο στύλος ήταν εν τέλει ευθυγραμμισμένος και με τις 

τρεις λιναίες, τότε ο βοηθός γείωνε τον στύλο στο έδαφος.  

 

Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να επαναληφθεί όσες φορές 

χρειαζόταν για να γίνει μια επιτυχής χάραξη ευθείων γραμμών μεταξύ 



 

μεγάλων αποστάσεων, αν και συχνά παρουσιάζονταν αναπόφευκτα 

περιθώρια λάθους εξαιτίας της υποκειμενικής σκόπευσης του 

παρατηρητή (ανθρώπινος παράγοντας).   

 

 
Πηγή: Rainiero, 2006. 

 

Για να μετρηθεί μια ορθή γωνιά, ένας δεύτερος βοηθός θα μπορούσε 

να σταθεί σε απόσταση ευθυγραμμισμένη με τον άξονα Ανατολής-

Δύσης της γκρόμας, και ο τοπογράφος θα χάρασσε μια ευθεία γραμμή, 

αφού πρώτα είχε χαράξει την ευθεία γραμμή  στον άξονα Βορρά-

Νότου.   

 

Πηγές & περισσότερες πληροφορίες: 

 (H2G2, 2016), (Rainiero, 2006), (Wikipedia, 2021) 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20161220231445/http:/h2g2.com/edited_entry/A24591099
https://legioneromana.altervista.org/content/how-use-roman-groma?language=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Groma_(surveying)


 

Βήμα 2. Δημιουργία της γκρόμας (στην τάξη, 100 λεπτά) 

Χρησιμοποιώντας το σχετικό σχέδιο κατασκευής της γκρόμας, μπορείτε 

να αφιερώσετε 1 έως 1,5 μαθήματα για την κατασκευή της γκρόμας με 

τους μαθητές σας.  

Θα χρειαστούν περίπου 1,5 με 2 ώρες για να κατασκευαστεί.  

 

Βήμα 3. Σχεδιάζοντας την πόλη σας (υπαίθρια δραστηριότητα, 60 

λεπτά) 

Μόλις κατασκευάσουν την γκρόμα, οι μαθητές μπορούν να την 

εφαρμόσουν ξεκινώντας την τοπογράφηση/ χωρομέτρηση της δικής 

του πόλης σε έναν υπαίθριο χώρο κοντά στο σχολείο.  

Εάν έχετε πρόσβαση σε ένα πάρκο ή σε έναν άλλο ευρύχωρο, 

πράσινο εξωτερικό χώρο, φροντίστε να φέρετε τα ακόλουθα υλικά 

για το στάδιο αυτό: 

● Διάφορα ρολά έγχρωμης ταινίας ή άλλου είδους εύκαμπτο υλικό 

κατάλληλο για μέτρηση 

● Πείροι ή άλλες ξύλινες ράβδους που μπορούν να γειωθούν στο 

έδαφος και πάνω στους οποίους μπορεί να δεθεί η ταινία  

 

Εάν πρόκειται να εκτελέσετε αυτή τη δραστηριότητα στο αίθριο του 

σχολείου ή σε άλλη πλακόστρωτη επιφάνεια, μπορείτε επίσης 

χρησιμοποιήσετε ταινία και να την στερεώσετε με πέτρες ή άλλα 



 

κατάλληλα βαριά υλικά, ή, εναλλακτικά μπορείτε να φέρετε τα 

ακόλουθα υλικά: 

● Κιμωλίες σε διάφορα χρώματα 

● (Προαιρετικό) Κώνους για την επισήμανση διαφορετικών 

σημείων αντί για ξύλινες ράβδους, που θα χρησιμοποιούνταν 

στην περίπτωση που η δραστηριότητα πραγματοποιείτο σε 

υπαίθριο χώρο. 

● Έναν ξύλινο στύλο για τον παρατηρητή  

 

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δείξουν στην τάξη πώς 

χρησιμοποιείται η γκρόμα, όπου θα χρειαστεί η συμβολή 

περισσότερων ατόμων. Επομένως, κάποιοι μαθητές θα πρέπει να 

βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του 

τρόπου χρήσης της γκρόμας.  

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ξεκινήσουν μοντελοποιώντας τον τρόπο 

χρήσης της γκρόμας για τη μέτρηση και την χάραξη μιας ευθείας 

γραμμής: 

 

● Επιλέξτε έναν μαθητή για να τοποθετήσει τον ορθοστάτη στο 

έδαφος (ή για να τον κρατήσει στη θέση του πάνω σε ένα 

πεζοδρόμιο) και έναν δεύτερο μαθητή για να ρυθμίζει το σημείο 

εκκίνισης μιας μέτρησης. 

● Επιλέξτε έναν τρίτο μαθητή για να είναι ο βοηθός σας, ο οποίος 

θα περπατήσει περίπου 100 βήματα (ή όσα βήματα χρειαστούν 



 

αναλόγως του διαθέσιμου χώρου) και ο οποίος θα μεταφέρει τον 

στύλο μαζί του για την σκόπευση.  

● Ο πρώτος μαθητής που τοποθέτησε τον ορθοστάτη θα πρέπει να 

περιστρέψει το Rostro, έτσι ώστε να δείχνει προς την 

κατεύθυνση της ευθείας γραμμής που πρέπει να μετρηθεί.  

● Στη συνέχεια, θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο ένας βραχίονας 

της γκρόμας με το Rostro, έστι ώστε και τα τρία νήματα (λιναίες), 

συμπεριλαμβανομένων του βόρειου, του νότιου και του μεσαίου 

να σχηματίσουν μια ευθεία γραμμή.  

● Ο τοπογράφος θα πρέπει να καλεί το βοηθό του να μετακινηθεί 

κατάλληλα, ούτως ώστε ο στύλος που κρατά ο βοηθός να 

ευθυγραμμιστεί με τα τρία νήματα. 

● Όταν επιτευχθεί η ευθυγράμμιση, ο βοηθός είτε καρφώνει τον 

στύλο στο έδαφος είτε σημειώνει τη θέση του με κιμωλία. 

● Ο μαθητής που σημείωσε το σημείο εκκίνησης της μέτρησης ή 

ένας άλλος τέταρτος μαθητής μπορεί να αναλάβει την ευθύνη 

για τον προσδιορισμό της γραμμής με ταινία ή με κιμωλία 

επισημαίνοντας το σημείο από την αρχική ένδειξη μέχρι το 

σημείο στο οποίο τοποθετήθηκε ο στύλος του βοηθού.    

 

Αφού οι μαθητές έχουν πρώτα κατανοήσει τη διαδικασία, μπορείτε στη 

συνέχεια να μοντελοποιήσετε και τον τρόπο χάραξης μιας ορθής 

γωνίας.  

 



 

● Με τον ορθοστάτη ακόμα στη θέση του και το Rostro και την 

Stelletta να εξακολουθούν να βλέπουν ακόμα προς την ευθεία 

γραμμή του άξονα Βορρά-Νότου που μόλις χαράχθηκε, ζητήστε 

από έναν άλλο μαθητή να ενεργήσει ως βοηθός κατά μήκος του 

άξονα Ανατολής-Δύσης.  

● Ο μαθητής αυτός θα πρέπει επίσης να κάνει περίπου 100 βήματα 

(ή όσα βήματα επιτρέπει ο χώρος που έχει στη διάθεσή του) 

προς τα ανατολικά ή τα δυτικά του οργάνου.  

● Χωρίς να μετακινεί τη θέση της γκρόμας, ο μαθητής που είναι 

υπεύθυνος για τον ορθοστάτη θα πρέπει να μετακινηθεί σε 

σημείο όπου μπορεί να βλέπει τα τρια νήματα σε ευθεία γραμμή 

(ανατολικό, δυτικό και μεσαίο). 

● Στη συνέχεια, θα πρέπει να δίνει οδηγίες στον βοηθό, ο οποίος 

μετακινεί μαζί του τον στύλο που θα πρέπει να τον στερεώσει 

στο σημείο εκείνο όπου τα τρία νήματα είναι ευθυγραμμισμένα, 

στον άξονα Ανατολής-Δύσης. Είτε λοιπόν θα στερεώσει τον 

στύλο στο έδαφος είτε θα σημειώσει τη θέση του με κιμωλία.  

● Ένας άλλος μαθητής θα μπορούσε να απλώσει την ταινία κατά 

μήκος της ευθείας γραμμής ή να σημειώσει την ευθεία γραμμή 

από το αρχικό σημείο της μέτρησης μέχρι το καινούργιο σημείο.  

● Τέλος, μπορείτε να επισημάνετε το σχήμα της ορθής γωνίας 

στους μαθητές σας και να τους ρωτήσετε αν πιστεύουν ότι είναι 

περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικό να προσπαθήσουν να 

οριοθετήσουν την ορθή γωνία ή να προσπαθήσουν να 

ρυθμίσουν την γκρόμα δύο φορές, έτσι ώστε να χαράξουν δύο 



 

κάθετες ευθείες. Σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν οι δύο διαφορετικές μέθοδοι; 

 

Μόλις βεβειωθείτε ότι οι μαθητές σας έχουν μάθει τα βασικά, μπορούν 

να ξεκινήσουν να σχεδιάζουν το τετράγωνο της πόλης τους 

αναλυτικότερα.  

Υπό την εποπτεία σας, οι μαθητές θα πρέπει να χωριστούν σε ομάδες 

των τεσσάρων ή πέντε ατόμων και, εναλλάξ, να οριοθετήσουν το 

τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα των ορίων της πόλης τους, για να 

μπορέσουν στην συνέχεια να οριοθετήσουν και άλλα στοιχεία που 

μπορούν να συμπεριληφθούν στο τετράγωνο της πόλης τους.  

Αυτός ο «πολεοδομικός σχεδιασμός» θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 

από τα υλικά, τον χρόνο και τον ανοιχτό χώρο που έχετε στη διάθεσή 

σας. Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο να χωρομετρήσουμε και να 

οριοθετήσουμε την συνολική έκταση του οικοδομικού τετραγώνου και 

των διασταυρούμενων δρόμων που το περιβάλλουν, φροντίζοντας για 

την επισήμανσή τους, ούτως ώστε τα όρια τους να είναι στο τέλος 

ευδιάκριτα. Αν μπορείτε να επισημάνετε αυτά τα στοιχεία με 

διαφορετικά χρώματα για να διαφοροποιήσετε τον σκοπό που το 

καθένα εξυπηρετεί, ακόμα καλύτερα! 

Στη συνέχεια, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο και χώρο, οι μαθητές 

μπορούν να αρχίσουν να μετρούν και να οριοθετούν τους χώρους 

όπου ένα ή περισσότερα κτίρια θα μπορούσαν να  προστεθούν στο 

οικοδομικό τετράγωνο της πόλης τους, εφευρίσκοντας τα ονόματα και 



 

τις λειτουργίες που το καθένα εξυπηρετεί, για να καταστήσουν τη 

διαδικασία πιο διασκεδαστική και δημιουργική. Εάν υπάρχει 

περισσότερος χρόνος στη διάθεσή τους, μπορούν να σκεφτούν και 

άλλα επιπλέον στοιχεία ενός οικοδομικού τετραγώνου που μπορεί να 

θέλουν να χωρομετρήσουν και να οριοθετήσουν, όπως σοκάκια, 

χώρους στάθμευσης, δημόσια πάρκα, ιδιωτικούς κήπους κ.λπ. 

Φροντίστε να τραβήξετε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια και το τέλος 

της δραστηριότητας, έτσι ώστε οι μαθητές να θυμούνται αργότερα την 

εμπειρία που αποκόμισαν.  



 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 

Με το πέρας της δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε στο ύπαιθρο, 

οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν να εμβαθύνουν για τους τρόπους 

με τους οποίους μπορούν να χωρομετρήσουν και να οριοθετήσουν ένα 

οικοδομικό τετράγωνο, είτε σε ένα άλλο μάθημα είτε στο σπίτι.  

Συμβουλεύστε τους μαθητές σας να προσπαθήσουν να διατηρήσουν 

στη μνήμη τους την εμπειρία που αποκόμισαν από την δημιουργία 

ενός αστικού οικοδομικού τετραγώνου με τη βοήθεια της γκρόμας. 

Αυτό θα τους βοηθήσει όταν θα προχωρήσουν στον σχεδιασμό των 

δισδιάστατων χαρτών για την πόλη τους, όπου θα πρέπει να 

ενσωματώσουν τουλάχιστον 2 οικοδομικά τετράγωνα.  

Στην άσκηση αυτή, θα πρέπει να σκεφτούν πώς θα διαμορφωθεί ο 

χώρος (σε κάθε τετράγωνο και μεταξύ των δύο τετραγώνων), τι είδους 

κτίρια θα τοποθετηθούν εκεί και τι άλλα είδη αστικών στοιχείων θα 

ήθελαν να συμπεριλάβουν (για παράδειγμα: δρόμους, σοκάκια, χώρους 

στάθμευσης, δημόσια πάρκα, ιδιωτικούς κήπους, πεζοδρόμια κ.λπ.). Θα 

πρέπει επίσης να αναλογιστούν γύρω από το ερώτημα αναφορικά με το 

ποιά είδη χώρων μπορούν να μετρηθούν με την γκρόμα (δηλαδή σε 

ευθεία και ορθή γωνία) και ποια όχι.  

Αν πραγματοποιήσετε τη δραστηριότητα στην τάξη, μπορείτε να 

δώσετε στους μαθητές σας τον χρόνο να ανταλλάξουν μεταξύ τους 

τους χάρτες που δημιουργήσαν και να συνδιαλλεχτούν γύρω από τον 

σχεδιασμό, την τοπογράφηση και την οικοδόμηση μιας πόλης. Η 

συνδιαλλαγή θα τους δώσει τη δυνατότητα να εμβαθύνουν ακόμη 



 

περισσότερο στην εμπειρία που αποκόμισαν από την τοπογράφηση με 

τη βοήθεια της γκρόμας σε ομάδες, καθώς και τις προσωπικές τους 

εμπειρίες στη χαρτογράφηση της πόλης τους.  

● Πιστεύουν ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι εύκολoς; Είναι 

τόσο εύκολη η υλοποίηση έργων που αφορούν την οικόδημηση 

νέων δημόσιων κτιρίων ή χώρων;  

● Ένιωσαν κάποιες αβεβαιότητες ως προς τον τρόπο χρήσης της 

γκρόμας για την χωρομέτρηση της πόλης τους;  

● Πόσο ακριβείς πιστεύουν ότι ήταν οι μετρήσεις τους με τη 

βοήθεια της γκρόμας;  

● Πώς πιστεύουν ότι οι τοπογράφοι και οι σχεδιαστές πόλεων 

σχεδιάζουν χώρους στους οποίους γίνεται χρήση οξείων ή 

αμβλείων γωνιών συγκεκριμένων μοιρών; 

● Γνωρίζουν ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται για την 

τοπογράφηση σήμερα; 
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