
 

Κατασκευάστε ένα γοτθικό 
καθεδρικό ναό 

 

Σχετικό Σχέδιο Κατασκευής  
Μετρήσεις από το M-A (?) 

Περιγραφή 
Φτιάξτε έναν γοτθικό καθεδρικό 

ναό χρησιμοποιώντας μαθηματικά 

εργαλεία (σχέδια, πρότυπα) και 

μεσαιωνικά εργαλεία μέτρησης 

Μαθησιακοί στόχοι 
1: Οι μαθητές θα γνωρίσουν για τα 

όργανα μέτρησης της μεσαιωνικής 

εποχής  

2: Οι μαθητές θα σχεδιάσουν ένα 

αρχιτεκτονικό χάρτη ενός 

καθεδρικού ναού  

3: Οι μαθητές θα φτιάξουν το δικό 

τους καθεδρικό ναό  

Σχετικά Μαθήματα 
Γεωμετρία 

Ιστορία 

Μέτρηση  

Προαπαιτούμενα υλικά/ 
προκαταρτικά βήματα για τους 
εκπαιδευτικούς  
 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

διαμορφώσουν από πριν το υλικό 

του μαθήματος - βλ. σχέδιο 

κατασκευής 

Προαπαιτούμενα υλικά/ 
προκαταρτικά βήματα για τους 
μαθητές  
 

Ντοκιμαντέρ για τους γοτθικούς 

καθεδρικούς ναούς  



 

Ηλικιακό εύρος των μαθητών 
 

15 ετών 

Διάρκεια 
 

1 – 1,30 ώρα  

Επίπεδο δυσκολίας 
Μεσαίο 

  
 



 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα  
 
1: Οι μαθητές θα γνωρίσουν για τα όργανα μέτρησης της 

μεσαιωνικής εποχής 

 

Ο δάσκαλος μπορεί να κατασκευάσει τα 2 μεσαιωνικά όργανα που 

φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο, είτε να ζητήσει από τους 

μαθητές να τα κατασκευάσουν οι ίδιοι.  

 

Προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ο ξύλινος χάρακας μπορεί 

να κατασκευαστεί με χαρτόνι αντί για ξύλο.  

Προκειμένου όλοι οι μαθητές να είναι σε θέση να περιεργαστούν 

το εργαλείο, απαιτείται τουλάχιστον ένα εργαλείο για περίπου 

κάθε 3 άτομα.  

 

 

Ξύλινος χάρακας 



 

 

σχοινί 13 κόμβων 

 

Ένας κατασκευαστής οικοδόμος στο Μεσαίωνα έπρεπε να ήταν 

παντογνώστης της γεωμετρίας και των μέσων για τη μέτρηση των 

διαστάσεων. Θα έπρεπε να ήταν σε θέση, για παράδειγμα, να 

εφαρμόζει τα θεωρήματα του Πυθαγόρα και του Θαλή. Θα έπρεπε 

να είχε διαβάσει τα έργα του Βιτρούβιου, του Ήρωνος της 

Αλεξάνδρειας και του Ευκλείδη και, ως εκ τούτου, να είχε 

εφαρμόσει τις διδασκαλίες των προγενέστερων του, 

συμπεριλαμβανομένων των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων 

δασκάλων. Θα έπρεπε επίσης να κατέχει τη μαθηματική γνώση 

που ανέπτυξαν οι Άραβες, και την οποία μετέφεραν στην Ευρώπη 

οι Σταυροφόροι.  

Γενικά, μπορούσε να χρησιμοποιήσει με επιδεξιότητα τετράγωνα 

και ορθογώνια σχήματα στο σχεδιασμό των κτιρίων, καθώς και 

τρίγωνα σχήματα για τα υπερυψεμένα τους μέρη.  

 



 
Ο ξύλινος χάρακας ήταν αυτός που χρησιμοποιούσε ένας 

οικοδόμος για τις κύριες μονάδες μέτρησης. Το μέγεθός του 

μεσειωνικού ξύλινου χάρακα ποικίλει. Γενικότερα, όμως, οι 

τεχνίτες μαρμάρου χρησιμοποιούσαν κοινές μονάδες μέτρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των ιντσών και των πηχών. Αυτό το 

εργαλείο ήταν εύχρηστο και μπορούσε να μεταφέρεται εύκολα 

στο χώρο οικοδομής. Κάθε λιθοξόος μπορούσε να λάβει ή να 

ελέγξει τις μετρήσεις ανά πάσα στιγμή. Ο ξύλινος χάρακας θα 

μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί από τους λιθοξόους για να 

ελέγξουν τη ακρίβεια των μετρήσεων/ ευθυγραμμίσεων των 

δομικών υλικών.  

 

Το σχοινί 13 κόμβων χρησιμοποιούνταν για τον γρήγορο και 

εύκολο σχεδιασμό των γεωμετρικών σχημάτων. Πριν από την 

κοπή ενός δομικού υλικού, οι οικοδόμοι έπρεπε να ήταν σε θέση 

να εξετάζουν πρώτα σε πραγματικό μέγεθος τις μέλλουσες 

κατασκευές που έπρεπε να γίνουν. Για τον σκοπό λοιπόν αυτό, 

μπορούσε να χρησιμοποιήσουν το έδαφος για δοκιμαστικό έλεγχο 

πριν ξεκινήσουν την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών. 

Για να φτιάξουν λοιπόν τα σχέδια τους πριν τα εφαρμόσουν, 

χρησιμοποιούσαν ένα σχοινί με 13 κόμβους, το οποίο είτε 

χειρίζονταν ομαδικώς είτε το στήριζαν σε μικρούς πασάλους ή 

αιχμές για να μένει σταθερό. Με αυτό λοιπόν το σχοινί μπορούμε 

να σχεδιάσουμε όλα τα γεωμετρικά σχήματα, όπως ένα κυκλικό 

σχήμα για πύργους, ένα μεγάλο ορθογώνιο για την αυλή, ένα 

τρίγωνο για ένα πλαίσιο ή ένα ημικύκλιο για ένα θόλο... Σε ένα 



 
εργοτάξιο, η χρήση του σχοινιού 13 κόμβων επέτρεπε επίσης τη 

λήψη, την αναφορά ή τον έλεγχο των μετρήσεων. Για παράδειγμα, 

ένας τεχνίτης θα μπορούσε να μετρήσει με αυτό το ύψος ενός 

τοίχου μετρώντας τον αριθμό των διαστημάτων μεταξύ των 

κόμβων στο σχοινί. 

 

Ορισμένα παραδείγματα χρήσης αυτών των μέσων μέτρησης 

σήμερα: 

 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούνταν 

κατά τον Μεσαίωνα, για να χαράξουν μερικές γραμμές σε ένα 

μεγάλο φύλλο χαρτιού που βρίσκεται στο πάτωμα.  

Με το σχοινί 13 κόμβων:  

Ένα τετράγωνο 3/3/3/3 

 

Ένα ορθογώνιο 2/4/2/4 



 

 

Ένα ορθογώνιο τρίγωνο 3/4/5 

 

 

Ένα ισοσκελές τρίγωνο 2/5/5 

 

Βήμα 2: Οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν ένα αρχιτεκτονικό 

χάρτη ενός καθεδρικού ναού 

 

Ο δάσκαλος δίνει σε κάθε ομάδα μαθητών (3-5 άτομα) ένα μεγάλο 

φύλλο από χαρτί, ένα μολύβι, ένα σχοινί 13 κόμβων και διάφορα 



 
πρότυπα σχέδια υπάρχοντων καθεδρικών ναών. Ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να διεξάγουν έρευνα στο 

διαδίκτυο για τεκμηριωμένη ανάλυση των σχεδίων που πρόκειται 

να δημιουργήσουν.  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί, στη συνέχεια, να αναφερθεί στα διάφορα 

μέρη που απαρτίζουν έναν  καθεδρικό ναό, όπως το μεσσαίο 

κλίτος,τον διάδρομο, το εγκάρσιο κλίτος (πτέρυγες), το ιερό του 

ναού, κ.λπ. 

 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός δίνει καθοδηγεί τους μαθητές στον 

σχεδιασμό ενός σχεδίου ενός καθεδρικού ναού που έγινε με τη 

χρήση των μεσαιωνικών εργαλείων μέτρησης.  

 

Βήμα 3: Οι μαθητές φτιάχνουν ένα δικό τους σχέδιο για έναν 

καθεδρικό ναό 

 

Η 

μεσσαία 

κλίτος  
Το ιερό  Κεντρικό 

διάδρομος (?) 

Η εγκάρσια 

κλίτος  

Το
 π

ερ
ισ

τύ
λιο

 

Η κλίτος  

Η κλίτος  



 
Με βάση το σχέδιο που δημιουργήθηκε προηγουμένως, οι μαθητές 

χτίζουν ελεύθερα τον καθεδρικό ναό με ξύλινες σανίδες τύπου 

Kapla. 

Στόχος είναι οι μαθητές να καταφέρουν να φτιάξουν μια 

κατασκευή στέρεα και σταθερή όσο αυτή υψώνεται.  

 

 

Παράδειγμα 

 

 

 



 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 
 
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να θέσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις 

για την αξιολόγηση της δραστηριότητας: 

 

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα σχοινί 13 κόμβων; 

 

Ποια είναι τα ονόματα των μερών ενός γοτθικού καθεδρικού ναού; 

 
 

 

 


