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Πανελλήνια εκπαιδευτική δράση με τίτλο            

 «Το Πείραμα του Ερατοσθένη  για τον
Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης - 2022»

    Ένα από τα γνωστότερα και ομορφότερα πειράματα                              
στην ιστορία της Φυσικής πραγματοποιήθηκε  την                                     
Δευτέρα 21Μαρτίου 2022 (επομένη της Εαρινής Ισημερίας)                 
στο πλαίσιο του εορτασμού της εαρινής Ισημερίας  από την Β΄  
Γυμνασίου , το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη για τον       
υπολογισμό της περιφέρειας και της ακτίνας της Γης. 

    Με στόχο την αναβίωση των συλλογισμών/υπολογισμών του 
μεγάλου Πανεπιστήμονα την ημέρα της Εαρινής Ισημερίας (20 
Μαρτίου), την διαθεματικότητα  και  στα πλαίσια προγράμματος που 
εκπονεί η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων 
Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & 
Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ), 
σε συνέχεια της δράσης που διοργανώθηκε το σχολικό έτος2018-2019 
από τα Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, Πιερίας, Λακωνίας, Θεσπρωτίας, Κω και 
Αργολίδας. Στη φετινή δράση συμμετέχουν περισσότερα από 650 
σχολεία της Ελληνικής επικράτειας,(ένα από  αυτά είναι το σχολείο μας 
1ο Γυμνάσιο Βούλας) καθώς και το Λύκειο Αραδίππου  Κύπρου, το 
Λύκειο Αρχαγγέλου Λευκωσίας Κύπρου "Απόστολος Μάρκος", το 
Ελληνικό Δημοτικό σχολείο του Ντόρτμουντ της Γερμανίας και 
το Eλληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου Ρουμανίας "ΑΘΗΝΑ".

   Ταυτόχρονα το σχολείο μας συμμετέχει στην εκπαιδευτική  δράση της
Ελληνογερμανικής  Αγωγής με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη 
στη σχολική τάξη» εγκεκριμένη για το σχολ. έτος 2021-22 από το 
Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το Πείραμα αυτό, συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 πιο όμορφων 
επιστημονικών πειραμάτων στην ιστορία της Φυσικής.
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 Τι είναι  όμως η εαρινή ισημερία;  

Η ισημερία είναι το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο ο ήλιος τοποθετείται
ακριβώς πάνω από τον ισημερινό της Γης, γεγονός που συμβαίνει μόλις 
δύο φορές το χρόνο γύρω στις 21 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου. Η 
ισημερία Μαρτίου είναι η εαρινή ισημερία για το Βόρειο Ημισφαίριο 
και αντίστοιχα η φθινοπωρινή ισημερία για το Νότιο Ημισφαίριο. Η 
ισημερία του Μαρτίου είναι η πρώτη ισημερία της χρονιάς. 

Iσημερία. Η ακτινοβολία του ήλιου προσπίπτει κάθετα στον άξονα της γης, έτσι ώστε νύχτα και
ημέρα έχουν ίση διάρκεια.

Το όνομα ισημερία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ίσος και ημέρα, 
ενώ το διεθνές αντίστοιχο όνομα, equinox, προέρχεται από το λατινικό 
aequus (ίσος) και nox (νύχτα).

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ: Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος ήταν αρχαίος 
Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος και ποιητής. Γεννήθηκε στην Κυρήνη
(σημερινή Λιβύη) και έζησε, σπούδασε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια, η οποία ήταν 
τότε η πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Όταν ήταν περίπου 40 ετών ορίστηκε επικεφαλής 
της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και ήταν τότε που εκτέλεσε ίσως το 
σημαντικότερο πείραμα για το οποίο έμεινε γνωστός στην ιστορία: Μέτρησε την 
περιφέρεια της Γης χρησιμοποιώντας ένα κοντάρι και λίγη γεωμετρία.

2

https://www.geografikoi.gr/xwres-pou-vriskontai-ston-isimerino/


1ο Γυμνάσιο Βούλας                                   Σχολικό έτος 2021-22

Κατά τη θητεία του ως επικεφαλής βιβλιοθηκάριος,πληροφορήθηκε πως κάθε χρόνο,
το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου (τη μέρα δηλαδή του θερινού ηλιοστασίου), στην 
αρχαία πόλη Συήνη (το σημερινό Ασουάν) συνέβαινε κάτι ασυνήθιστο: Αν κοιτούσες 
στον πάτο ενός πηγαδιού μπορούσες να δεις ολόκληρο τον Ήλιο να καθρεφτίζεται 
στα νερά του. Η ιδέα ότι η Γη ήταν σφαιρική δεν ήταν άγνωστη στον Ερατοσθένη. Ο 
Ερατοσθένης λοιπόν σκέφτηκε πως μπορούσε να χρησιμοποιήσει το γεγονός αυτό για
να μετρήσει την περιφέρεια του πλανήτη. Το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου στην 
Αλεξάνδρεια, κάρφωσε ένα κοντάρι κάθετα στη Γη. Ο Ερατοσθένης ως γνήσιος 
επιστήμονας έκανε μια παρατήρηση, στηρίχθηκε στις προηγούμενες γνώσεις για τη 
σφαιρική Γη και κατασκεύασε το κατάλληλο πείραμα για να κάνει τον υπολογισμό.  
(Δείτε το σχετικό βίντεο)           https://www.youtube.com/watch?v=F34Ft-7VpIM

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ:

1)Bρίσκουμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχολείου μας.

Mπορείτε να το βρείτε εύκολα από                                                              
το   https://www.google.gr/maps    ή                                                          

από εδώ  κάνοντας δεξί κλικ στο                                                               

σημείο που θέλετε επιλέγετε από το                                                             
πτυσσόμενο μενού "τι υπάρχει εδώ".                                                           
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες θα                                                               
εμφανιστούν στο αναδυόμενο παράθυρο                                                     
με πρώτο το γεωγραφικό πλάτος                                                                  
και  δεύτερο το γεωγραφικό μήκος.                                                             

Γεωγραφικό  πλάτος :  ……………. Γεωγραφικό μήκος: …………….

2)Δηλώνουμε συμμετοχή ως σχολείο μέσω φόρμας

 Για την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής θα απαιτείται να 
γνωρίζετε το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος του σχολείου 
σας. Οδηγίες για να το βρείτε υπάρχουν στην φόρμα συμμετοχής, αλλά 
μπορείτε να το βρείτε εύκολα και από εδώ, κάνοντας δεξί κλικ στο 
σημείο που θέλετε επιλέγετε από το πτυσσόμενο μενού "τι υπάρχει εδώ". 
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες θα εμφανιστούν στο αναδυόμενο 
παράθυρο με πρώτο το γεωγραφικό πλάτος και δεύτερο το 
γεωγραφικό μήκος .  Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε τη 

φόρμα:  →  εδώ      (ο υπερσύνδεσμος λειτουργεί)   Αφού δηλώσουμε, 
βγαίνει το μήνυμα:
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                      37.84614  ,        23.7603

https://bit.ly/3888v2Y
https://www.google.gr/maps
https://www.google.gr/maps
https://www.google.com/url?q=https://www.google.gr/maps&sa=D&source=editors&ust=1647781406431651&usg=AOvVaw3B67DwedI5UuFrTgEG88t7
https://www.youtube.com/watch?v=F34Ft-7VpIM
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Σας ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το Δήλωση συμμετοχής στη
δράση ''Το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας

της Γης - 2022''        Ορίστε τι λήφθηκε

 3)Στον χάρτη των συμμετέχοντων σχολείων ελέγχουμε ότι υπάρχει 
το σχολείο μας:             Ο Χάρτης σε πλήρη μεγέθυνση είναι   

διαθέσιμος:     →       εδώ       

4)Βρίσκουμε την απόσταση του σχολείου μας από τον Ισημερινό.

Η απόσταση από τον ισημερινό ΤΙ=S υπολογίζεται από το Google 
Earth ή από   εδώ  .
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Eδώ φαίνονται όλα τα σχολεία που
συμμετέχουν φέτος

Πιο αναλυτικά

Και πιο
κοντινό πλάνο

Aπόσταση από τον
Ισημερινό: 4208.32 km

https://www.daftlogic.com/projects-google-maps-distance-calculator.htm?route=41.09347629615095,23.55017066001892%7C0.0000026822090895318437,23.550479114055634
https://earth.google.com/web/
https://earth.google.com/web/
https://drive.google.com/open?id=1vXIPmnzjpC6uEbD-jFgpi7VijFgQw6_T&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1vXIPmnzjpC6uEbD-jFgpi7VijFgQw6_T&usp=sharing
https://goo.gl/DxJMsM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Ez8gW-4L-KHih0CObvzj9mlNYMm8UcrRA67pkMBrVSN-eg/viewform?usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Ez8gW-4L-KHih0CObvzj9mlNYMm8UcrRA67pkMBrVSN-eg/viewform?usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Ez8gW-4L-KHih0CObvzj9mlNYMm8UcrRA67pkMBrVSN-eg/viewform?usp=mail_form_link
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Απόσταση του σχολείου μας από τον Ισημερινό: ………………………

5)Βρίσκουμε την κατάλληλη ώρα για να γίνει το πείραμα.

Τις ημέρες κοντά στην εαρινή ισημερία, όσοι βρίσκονται στον ισημερινό 
της Γης θα παρατηρήσουν ότι ο Ήλιος το μεσημέρι βρίσκεται πολύ κοντά
στο ζενίθ. Επομένως οι ακτίνες πέφτουν κατακόρυφα και ο Ήλιος θα 
μπορούσε να καθρεφτίζεται στον πυθμένα ενός πηγαδιού. Κατά την 
εαρινή ισημερία οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα στον 
ισημερινό, το μεσημέρι. Οπότε, μία κατακόρυφη ράβδος δεν θα έχει 
σκιά. Η κατάλληλη ώρα που πρέπει να κάνετε τη μέτρησή σας για κάθε 
τόπο υπολογίζεται από εδώ.

 

6)Xωριζόμαστε σε τρεις(3) ομάδες. Η κάθε ομάδα μετράει το μήκος μιας 
ράβδου  αφού πρώτα την έχει τοποθετήσει  κάθετα στο έδαφος. Καλό 
είναι το μήκος της ράβδου να είναι 1m ή μεγαλύτερο και το έδαφος 
επίπεδο και χωρίς κλίση.
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Η Καταλληλότερη
ώρα είναι 12.33

http://suncalc.net/#/41.1094,23.5444,11/2019.03.20/15:57
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7)Καταγράφουμε ανά 2 λεπτά το μήκος της σκιάς και σημειώνουμε την 
μικρότερη ένδειξη. Αυτή είναι η πιο κατάλληλη γιατί είναι την στιγμή 
που οι ακτίνες του ηλίου πέφτουν κάθετα στον ισημερινό,

8)Συζητάμε ανά ομάδα  τις παρατηρήσεις μας και τα βήματα που κάναμε 
και που θα κάνουμε στη συνέχεια:
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6

Μετράμε την σκιά
της ράβδου ανά 2

λεπτά

Καταγράφουμε
τις μετρήσεις

Φωτογραφίες από το σχολικό έτος
2018-19(όπου είχε ηλιοφάνεια!)

Φωτογραφίες από το σχολικό έτος
2018-19(όπου είχε ηλιοφάνεια!)
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9) ΚΑΤΑΝΟΜΗ   ΡΟΛΩΝ: Κάθε τμήμα συμμετέχει με συγκεκριμένο 
ρόλο  στα πλαίσια των μαθημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, 
Γεωγραφίας, Τεχνολογίας και Καλλιτεχνικών:  Διαθεματικότητα, 
Διεπιστημονικότητα,  Συνεργασία μαθητών και καθηγητών !    

                                                     

Συγκεκριμένα: Μαθητές των  Β3 και Β4 ζωγράφισαν τις αφίσες , 
μαθητές από το Β1 του προγράμματος  το ΣΥΜΠΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
γίνανε “μέντορες” στους μαθητές του Β2 που πήραν τις μετρήσεις. Το 
πείραμα πραγματοποιήθηκε από το Β2 στις 21 Μαρτίου 2022 με λίγες 
μετρήσεις λόγω συννεφιάς και επαναλήφθηκε από όλους τους μαθητές 
του προγράμματος ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ , άλλη μέρα με 
ηλιοφάνεια. Μαθητές του Β3 έκαναν τους υπολογισμούς και μαθητές 
του προγράμματος  θα φτιάξουν PPT που θα παρουσιάσουν σε άλλα 
τμήματα.

10) Οι μαθητές συμπληρώνουν  στο ακόλουθο  φύλλο εργασίας,τα κενά :
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Όπου στο Μήκος σκιάς, θα βάλουμε την μικρότερη τιμή που βρήκαμε 
και για τον υπολογισμό της γωνίας φ θα χρησιμοποιήσουμε αφού βρούμε
την εφαπτομένη, τον ακόλουθο πίνακα:
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……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………….

Oπότε βρίσκοντας την γωνία φ και το ΤΙ , υπολογίζουμε την περίμετρο 
της Γής και από κει την ακτίνα της, με βάση τους τύπους του φύλλου 
εργασίας στην σελίδα 9.

Αυτοί είναι οι υπολογισμοί με βάση τις μετρήσεις που κάναμε και 
στείλαμε ως σχολείο για την φετινή μας δράση:
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Οι Φυσικές επιστήμες ως βιωματική εμπειρία

Η απλότητα του πειράματος το καθιστά ένα από τα πιο εντυπωσιακά και
ενδιαφέροντα της Φυσικής και πανεύκολα στην εφαρμογή του σε ένα σχολικό

περιβάλλον.
    Στόχος του απλού αλλά τόσο σημαντικού αυτού πειράματος είναι να γεννηθεί
το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες μέσα από το πείραμα και

τη βιωματική εμπειρία.
  Το χαρτί, το μολύβι, ο τύπος και ο πίνακας δεν αρκούν. Η βιωματική προσέγγιση
είναι αυτή που δίνει στους μαθητές κάθε ηλικίας το ερέθισμα να ασχοληθούν με

τις φυσικές επιστήμες.

Με την ελπίδα πάντα και την ευχή ο Ήλιος να μεσουρανεί                                                           
ολόλαμπρος σε όλες τις σχολικές μας αυλές…

Πηγές: EKΦΕ ΣΕΡΡΩΝ,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.ΠΑΝΕΚΦΕ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΗ.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας.

Επιμέλεια: Aναστασία Δανιήλ Φυσικός,ΥΣΕΦΕ


