
 

 

   
 

Πώς θα χρησιμοποιούσες ένα 
δωδεκάεδρο; 



 

 

   
 

Σχετικό σχέδιο 

κατασκευής 

 

Το Ρωμαϊκό δωδεκάεδρο  

Περιγραφή 

 

Παρουσιάστε το δωδεκάεδρο, την 

ιστορία του και μερικές από τις 

πιθανές του χρήσεις σε διάφορες 

πτυχές κατά τη διάρκεια της 

ιστορίας. Ακολούθως, αναπτύξτε 

το σχέδιο για το δωδεκάεδρο που 

θα εκτυπωθεί σε 3D. Στη συνέχεια, 

εφαρμόστε το δωδεκάεδρο στην 

πράξη, καλώντας τους μαθητές να 

επιλέξουν και να παρουσιάσουν 

μία από τις χρήσεις του, 

ανταλλάσσοντας τα αποτελέσματά 

τους στο τέλος του μαθήματος.  



 

 

   
 

Μαθησιακοί στόχοι 

 

1. Οι μαθητές θα μάθουν για την 

ιστορία και τις πολλαπλές χρήσεις 

του δωδεκάεδρου κατά τη 

διάρκεια της ιστορίας.  

2. Οι μαθητές χρησιμοποιήσουν 

τη δημιουργική και επαγωγική 

σκέψη για να αναπτύξουν 

υποθέσεις.  

3. Οι μαθητές θα βελτιώσουν τις 

ικανότητές τους στον σχεδιασμό 

ενός τρισδιάστατου στοιχείου 

εφαρμόζοντας μαθηματικούς 

κανόνες, το οποίο στη συνέχεια θα 

εκτυπώσουν σε τρισδιάστατη 

μορφή.  

4. Θα εφαρμόσουν στην πράξη τις 

χρήσεις του δωδεκάεδρου.  

5. Θα βελτιώσουν τις γλωσσικές 

τους δεξιότητες στον προφορικό 

λόγο μέσω της ανταλλαγής των 

αποτελεσμάτων μεταξύ τους. Αυτό 

το σχέδιο μαθήματος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της 

γλωσσικής κατάρτισης των 



 

 

   
 

μαθητών στη μητρική τους 

γλώσσα ή σε μια δεύτερη γλώσσα.  



 

 

   
 

Σχετικά μαθήματα  

 

Ιστορία 

Γλώσσες 

Γεωμετρία 

Προαπαιτούμενα/ 

προκαταρτικά βήματα 

για τους 

εκπαιδευτικούς  

 

Ελάχιστη έρευνα για το 

δωδεκάεδρο (παρέχονται 

σύνδεσμοι + επιπρόσθετο υλικό 

για έρευνα εάν είναι επιθυμητό). 

Πρόσβαση σε εκτυπωτές 3D. 

Γνώσεις στον τρισδιάστατο 

σχεδιασμό.  

Αν δεν μπορείτε να τα εκτυπώσετε 

έγκαιρα, προσπαθήστε να βρείτε 

μερικά δωδεκάεδρα.  

Προαπαιτούμενα/ 

προκαταρτικά βήματα 

για τους μαθητές  

 

Κανένα.  

Ηλικιακό εύρος των 

μαθητών 

 

12-14 ετών 



 

 

   
 

Διάρκεια 

 

Περίπου 3,5 ώρες χωρισμένες σε 3 

μέρη: 

-1 ώρα για παρουσίαση 

-περίπου 1,5 ώρα στον ψηφιακό 

και τρισδιάστατο σχεδιασμό  

-1 ώρα για πρακτική εξάσκηση  

(Εξετάστε το ενδεχόμενο 

τρισδιάστατης εκτύπωσης μεταξύ 

του πρώτου και του τελευταίου 

μέρους του μαθήματος) 

Επίπεδο δυσκολίας 

 

Μεσαίο 

 



 

 

   
 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα 

Πρώτο μέρος (30 λεπτά έως 1 ώρα) 

Παρουσίαση των αντικειμένων: το δωδεκάεδρο και το ρωμαϊκό 

αντίστοιχό του  

Στη γεωμετρία, ένα δωδεκάεδρο είναι οποιοδήποτε πολύεδρο το οποίο 

έχει δώδεκα επίπεδες έδρες. Το όνομά του προέρχεται από την αρχαία 

ελληνική λέξη: δώδεκα  + ἕδρα 

Ένα κανονικό δωδεκάεδρο αποτελείται από 12 κανονικές πενταγωνικές 

έδρες, οι τρεις από τις οποίες συναντώνται σε κάθε κορυφή του. Έχει 

12 έδρες, 20 κορυφές, 30 ακμές και 160 διαγώνιες (60 διαγώνιοι όψεων, 

100 διαγώνιοι διαστήματος), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο: 

 

 

Πηγή: Wikipedia, 2021 

 



 

 

   
 

To Ρωμαϊκό Δωδεκάεδρο διέφερε από το κανονικό καθώς είχε κάποια 

τυπικά στο είδος του χαρακτηριστικά. Ήταν ένα κενό μεταλλικό 

αντικείμενο, το oποίο έπαιρνε τη μορφή του καλιουπιού στο οποίο 

τοποθετούνταν. Το καλούπι αυτό ήταν ένα κανονικό δωδεκαεδρικό 

σχήμα με δώδεκα επίπεδες έδρες σε σχήμα πεντάγωνου, η καθεμία από 

τις οποίες  διέθετε μια κυκλική οπή ποικίλων διαμέτρων στο κέντρο. Σε 

κάθε κορυφή του υπήρχε μια προεξοχή σε μορφή πόμολου, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
Πηγή: Wikipedia, 2021 

 

Τέτοιου είδους δωδεκάεδρα έχουν βρεθεί στην Ουαλία, την Ουγγαρία 

και την Ισπανία και στα ανατολικά της Ιταλίας, τα περισσότερα όμως 

έχουν βρεθεί στη Γερμανία και την Αγγλία, δηλαδή στο βόρειο τμήμα 

της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

2. Η ερμηνεία των αρχαιολογικών ευρημάτων  

Καθώς δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για τη λειτουργία και τη 

χρήση του δωδεκάεδρου στην αρχαία Ρώμη, οι αρχαιολόγοι 

αναγκαστικά στηρίζονται μόνο σε ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Αυτό 



 

 

   
 

σημαίνει ότι προσπαθούν να αντλήσουν όσο το δυνατό περισσότερες 

πληροφορίες για να αναπτύξουν υποθέσεις αναφορικά με τις πιθανές 

του χρήσεις. Αυτές οι πληροφορίες πηγάζουν συνήθως από το πλαίσιο 

των ευρημάτων και/ ή κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες και ειδικά 

χαρακτηριστικά σε σχέση με το εκάστοτε αντικείμενο. Για παράδειγμα, 

πού βρέθηκε; Τι άλλο βρέθηκε εκεί; Ποια είναι τα κλιματολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής όπου βρέθηκε; Υπάρχουν γραπτές 

μαρτυρίες για γεγονότα που συνέβησαν σε κοντινές περιοχές (μάχες 

κ.λπ.); Σε τι είδους χώρο βρέθηκε (νεκροταφείο κ.λπ.); 

 

Είναι σημαντικό στο στάδιο αυτό να μεταδώσετε στους μαθητές τη 

σημασία υποβολής σχετικών ερωτήσεων, προκειμένου να τους 

βοηθήσετε να διατυπώσουν τις υποθέσεις τους για τις πιθανές χρήσεις 

του αντικειμένου.  

 

 

3. Πιθανές χρήσεις (θεωρίες):  

 

Πολλές διαφορετικές ερμηνείες έχουν προταθεί για τις χρήσεις του 

δωδεκάεδρου: εργαλείο πλέξης γαντιών, τοπογραφικό όργανο, 

ψεκαστήρας, λαμπτήρας, σβούρα για τη δημιουργία κοσμημάτων, 

όργανο μέτρησης, συσκευή πρόσδεσης για καρφίτσες, παιχνίδι, λαβίδα 

για σκήπτρα, ζάρι παιχνιδιών, κηροπήγιο με πολλαπλές διατομές, 

τεχνούργημα για διδασκαλία ή ακόμη και αντικείμενο για την 

αναπαράσταση Πυθαγόρειων θεωριών (Saint-Venant 1907, Saint-Michel, 

1951, Déonna, 1954, Nouwen, 1994).  



 

 

   
 

Υπάρχουν, λοιπόν, δύο διαμετρικά αντίθετες απόψεις: η άποψη μεν 

που θέλει το αντικείμενο να έχει ένα καθαρά χρηστικό χαρακτήρα και 

αυτή που του αποδίδει ένα συμβολικό χαρακτήρα που συνδέεται με 

τον Ρωμαϊκό Πυθαγορισμό (Déonna, 1954, σελ. 67) και τον μυστικισμό 

των αριθμών (τα 12 ζώδια: Thévenot, 1955). Η τελευταία άποψη βρίσκει 

εφαρμογές στη μαντική τέχνη και την προφητεία, όπου τα δωδεκάεδρα 

συμβόλιζαν το σύμπαν ή τον ουρανό. Μια ανακάλυψη στη Γενεύη της 

Ελβετίας ενός στερεού δωδεκάεδρου, κατασκευασμένου από μόλυβδο 

και επικαλυμμένου από ασήμι, με ένα σημάδι του Ζωδιακού κύκλου 

χαραγμένο σε καθεμία από τις έδρες του (Cervi-Brunier, 1985), ανοίγει 

εκ νέου τη συζήτηση.  

 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τον 16ο αιώνα, στο «Plaisant jeu du 

dodécaèdre de Fortune» αυτός ο τύπος αντικειμένου χρησιμοποιήθηκε 

ως ζάρι σε μαντικά παιχνίδια (Déonna, 1954, σελ. 89). 

 

4. Πρακτική άσκηση σχετικά με την ερμηνεία της χρήσης του 

δωδεκάεδρου  

 

- Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 4-5 ατόμων.  

- Δώστε σε κάθε ομάδα το ίδιο κοινό αντικείμενο (ένα κύπελλο, ένα 

φλάουτο, ένα πιάτο κ.λπ.). 

- Δώστε σε κάθε ομάδα μια λίστα υποτιθέμενων χαρακτηριστικών 

αναφορικά με την τοποθεσία και την χρονολογία κατά την οποία 

βρέθηκε το αντικείμενο. 



 

 

   
 

- Αφήστε τους μαθητές να εργαστούν για 30 λεπτά, για να αναπτύξουν 

θεωρίες αναφορικά με τον σκοπό για τον οποίο το υπό μελέτη 

αντικείμενο σχεδιάστηκε σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο.  

- Αφήστε τους να παρουσιάσουν τις θεωρίες τους παρουσία όλης της 

τάξης. Κάθε ομάδα έχει 5 λεπτά στη διάθεσή της για την παρουσίαση.  

 

 

Μέρος 2 (1,5 ώρα + ο χρόνος για την τρισδιάστατη εκτύπωση, ο 

οποίος μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη)  

Τρισδιάστατη Εκτύπωση δωδεκάεδρου 

Στο μέρος αυτό, οι μαθητές καλούνται να επικεντρωθούν στις βασικές 

αρχές του σχεδιασμού τρισδιάστατων αντικειμένων για την παραγωγή 

ενός τρισδιάστατου μοντέλου δωδεκάεδρου, χρησιμοποιώντας τα 

λογισμικά CAD (Tinkercad – το οποίο παρέχεται δωρεάν και είναι 

προσβάσιμο μέσω σύνδεσης λογαριασμού σε όλα τα προγράμματα 

περιήγησης ιστού, και είναι εύκολο στη χρήση) και το CAM (το Cura για 

την προετοιμασία του τρισδιάστατου εκτυπωτή είναι δωρεάν, και 

μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Ultimaker). Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν τους 

μαθητές, ούτως ώστε να κάνουν μια σωστή χρήση των εργαλείων 

κατασκευής (τον τρισδιάστατο εκτυπωτή) για να παράγουν ένα 

ολοκληρωμένο έργο. Με την ολοκλήρωση του τρισδιάστατου 

σχεδιασμού, οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν την ψηφιακή τους 

δημιουργία με μέλη της ευρύτερης κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών, ενηλίκων και ηλικιωμένων. 



 

 

   
 

Ως εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό σχέδιο 

κατασκευής για το Δωδεκάεδρο και να ακολουθήσετε τα ακόλουθα 

βήματα: 

1- Εξοικειωθείτε με το λογισμικό CAD. Σε αυτή την περίπτωση 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Tinkercad, το οποίο είναι πιο 

εύκολο να το μάθετε.   

2- Μπορείτε να παρακολουθήσετε μερικά από τα μαθήματα που 

είναι ενσωματωμένα στο ίδιο το λογισμικό, για να μάθετε τα πιο 

ενδιαφέροντα κόλπα. 

3- Εισάγετε το τρισδιάστατο μοντέλο του δωδεκάεδρου και ανοίξτε 

τρύπες σε διαφορετικά μεγέθη. Κατασκευάστε τα πόμολα στις 

κορυφές του. 

4- Μόλις σχεδιαστεί το βασικό κομμάτι, μπορείτε να προσθέσετε 

στολίδια, όπως αυτά που βρίσκονται σε φωτογραφίες από 

εκθέματα μουσείων.  

5- Αφού όλα έχουν ολοκληρωθεί, μπορείτε τώρα να ορίσετε τις 

παραμέτρους του τρισδιάστατου εκτυπωτή στο λογισμικό CAM.  

6- Αναμένετε μέχρι να εκτυπωθεί το τρισδιάστατο μοντέλο. Μόλις η 

εκτύπωση τελειώσει, μπορείτε να το εφαρμόσετε στην πράξη.  

 

 

 

 

 



 

 

   
 

Μέρος 3 (1 ώρα) 

Πρακτική εφαρμογή του δωδεκάεδρου 

Τώρα που οι μαθητές έχουν μάθει για την ιστορία του δωδεκάεδρου, 

σχεδίασαν και εκτύπωσαν ένα δωδεκάεδρο, μπορούν να προχωρήσουν 

στην πρακτική εφαρμογή του αντικειμένου.  

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 4 ή 5 ατόμων και πάλι (με τον ίδιο 

τρόπο που έγινε στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας, ή με 

διαφορετικούς σχηματισμούς ομάδων). Εάν είναι δυνατόν, δώστε σε 

κάθε ομάδα ένα δωδεκάεδρο για αυτή την άσκηση. Εάν έχετε μόνο ένα 

ή λίγα δωδεκάεδρα, οι ομάδες μπορούν να το/τα χρησιμοποιήσουν 

εναλλάξ.  

Καθοδηγήστε τους μαθητές για να τους βοηθήσετε να βρουν τις 

πιθανές χρήσεις του δωδεκάεδρου από το προηγούμενο εισαγωγικό 

μάθημα ιστορίας ή αφήστε τους να σκεφτούν ελεύθερα για να δώσουν 

την δική τους ερμηνεία αναφορικά με το ποια πιστεύουν ότι θα 

μπορούσε να ήταν η χρήση του δωδεκάεδρου. Βεβαιωθείτε ότι κάθε 

ομάδα εργάζεται σε μια διαφορετική χρήση του αντικειμένου.  

Οι μαθητές θα έχουν περίπου 30-40 λεπτά στη διάθεσή τους, για να 

προετοιμάσουν μια παρουσίαση 5-10 λεπτών (ανάλογα με τον αριθμό 

των ομάδων), παρουσία ολόκληρης της τάξης, κατά την οποία θα 

αναλύσουν τόσο προφορικά όσο και μέσω οπτικών παραδειγμάτων 

πώς θα χρησιμοποιούσαν το δωδεκάεδρο σύμφωνα με το δικό τους 

πλαίσιο αναφοράς. Αυτό απαιτεί από τους μαθητές όχι μόνο να 

χρησιμοποιήσουν το αντικείμενο με πρακτικό τρόπο, αλλά και να 



 

 

   
 

διδάξουν τους συμμαθητές τους για το πώς μπορούν να το 

χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο το οποίο οι ίδιοι το τοποθέτησαν. 

Μπορούν να πραγματοποιήσουν μια απλή προφορική παρουσίαση, ή 

μπορούν να επιλέξουν να ενσωματώσουν άλλα δημιουργικά στοιχεία 

στην παρουσίασή τους (όπως να κάνουν αφίσες, παρουσιάσεις 

PowerPoint, οδηγό χρήσης ανά βήμα, ένα διαδραστικό μάθημα, κ.λπ.).  

Συμβουλεύστε τους μαθητές να είναι δημιουργικοί όσον αφορά την 

επεξήγηση των οδηγιών χρήσης του δωδεκάεδρου και ότι, στη 

συνέχεια, θα πρέπει ένας άλλος συμμαθητής τους (από διαφορετική 

ομάδα) να είναι σε θέση να το χρησιμοποιεί σωστά, δηλαδή σύμφωνα 

με τη χρήση για το οποίο προορίζεται.  

Οι μαθητές μπορούν να συμβουλευτούν τον εκπαιδευτικό τους όσον 

αφορά την οργάνωση των βημάτων στον οδηγό χρήσης, το 

συγκεκριμένο λεξιλόγιο που απαιτείται κ.λπ., αλλά θα πρέπει οι ίδιοι 

να δημιουργήσουν τη δομή και το περιεχόμενο της παρουσίασης, 

καθώς και το μάθημα για τον τρόπο χρήσης του αντικειμένου. Η 

δραστηριότητα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 

εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας, δίνοντας στους μαθητές την 

ευκαιρία να αποκτήσουν καινούργιο λεξιλόγιο και να βελτιώσουν τις 

προφορικές τους δεξιότητες μέσω των παρουσιάσεών τους, αν και η 

δραστηριότητα θα μπορούσε κάλλιστα να προσαρμοστεί στο πλαίσιο 

ανάπτυξης των γλωσσικών τους δεξιοτήτων στην μητρική τους 

γλώσσα.  



 

 

   
 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 

Αυτό το μάθημα δεν χρειάζεται δραστηριότητες αξιολόγησης, 

δεδομένου ότι βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εξάσκηση 

επικοινωνιακών και τεχνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης.  

Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

να αξιολογήσουν τις παρουσιάσεις των μαθητών στο τελευταίο μέρος 

του μαθήματος, για να ελέγξουν το βαθμό αφομοίωσης των ιστορικών 

γνώσεων από τους μαθητές ή/και τις επικοινωνιακές δεξιότητες που 

ανέπτυξαν.  
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