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ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
ΤΤοο  ππεείίρρααμμαα  ττοουυ  ΕΕρρααττοοςςθθζζννηη  γγιιαα  ττοονν  υυπποολλοογγιιςςμμόό  ττηησσ  αακκττίίνναασσ  ττηησσ  ΓΓηησσ  --  22002222  

 

ΕΕιιςςααγγωωγγήή  

Σθν Δευτζρα 21 Μαρτίου 2022 περιςςότερεσ από 900 ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ, ςυμμετείχαν ςτθν πραγματοποίθςθ του 
ςπουδαίου πειράματοσ για τον υπολογιςμό τθσ ακτίνασ τθσ Γθσ.  

Φζτοσ, τον ςυντονιςμό τθσ πανελλινιασ αυτισ δράςθσ ανζλαβε μία ομάδα δεκαοκτϊ 
Τπευκφνων Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.). Η δράςθ διοργανϊκθκε 
από τθν Πανελλινια Ζνωςθ Τπευκφνων Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
(ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.), με τθν ζγκριςθ του ΤΠΑΙΘ και τθν υποςτιριξθ του Ινςτιτοφτου Αςτρονομίασ, 
Αςτροφυςικισ, Διαςτθμικϊν Εφαρμογϊν και Σθλεπιςκόπθςθσ (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εκνικοφ 
Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν. 

τθν επιτυχία του εγχειριματοσ ςυνζβαλε θ άοκνθ κακοδιγθςθ άξιων εκπαιδευτικϊν. Ο 
ενκουςιαςμόσ, θ ηωντάνια και το κζφι που επζδειξαν οι μακθτζσ και μακιτριεσ που 
πλθμμφριςαν τισ ςχολικζσ αυλζσ ςε όλα τα γεωγραφικά πλάτθ και μικθ τθσ Ελλάδασ, τθν ϊρα 
τθσ μεςουράνθςθσ του Ήλιου, ιταν αξιοςθμείωτα.  

Η ταυτόχρονθ ςυμμετοχι μακθτικϊν ομάδων ςτθν πραγματοποίθςθ ενόσ πειράματοσ με 
τεράςτια ιςτορικι ςθμαςία, αποτελεί ζνα ςτζρεο βιμα προσ τον απαραίτθτο επιςτθμονικό 
εγγραμματιςμό των αυριανϊν πολιτϊν και μία αιςιόδοξθ ματιά προσ το μζλλον. Οι μακθτζσ και 
οι μακιτριεσ κακϊσ εκτελοφςαν με προςοχι τισ μετριςεισ και τουσ υπολογιςμοφσ τουσ, βίωςαν 
το ρόλο του επιςτιμονα ςτθν πράξθ, εκτίμθςαν τθν αξία τθσ ςυνεργαςίασ, εξιγθςαν φαινόμενα, 
μοιράςτθκαν εμπειρίεσ, ενκουςιάςτθκαν, χάρθκαν και ζνιωςαν τθν ικανοποίθςθ τθσ επίτευξθσ 
ενόσ κοινοφ ςτόχου. Ο χαρακτιρασ του εν λόγω πειράματοσ το κατατάςςει αναμφίβολα ςτθ 
φιλοςοφία τθσ STEM εκπαίδευςθσ κακϊσ ςυνδυάηει τισ γνϊςεισ από πολλά διαφορετικά 
επιςτθμονικά πεδία όπωσ τθσ επιςτιμθσ, τεχνολογίασ, μακθματικϊν και πλθροφορικισ. 

υγχαίρουμε όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ που ςυμμετείχαν με επιτυχία ςτθ βιωματικι 
αυτι δράςθ και ευχαριςτοφμε εγκάρδια τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που κακοδιγθςαν με 
επιςτθμονικι ςυνζπεια τισ μακθτικζσ ομάδεσ.  Με παρόμοιεσ προςπάκειεσ ο μακθτικόσ 
πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ μασ κα προετοιμάηεται και κα καταρτίηεται ολοζνα και καλφτερα για να 
αντιμετωπίςει αποτελεςματικά τισ προκλιςεισ του μζλλοντοσ.  

 

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ττηησσ  εεκκππααιιδδεευυττιικκήήσσ  δδρράάςςηησσ  

Αν και το ιςτορικό αυτό πείραμα πραγματοποιικθκε τθν θμζρα του Θερινοφ Ηλιοςταςίου (21 
Ιουνίου), για πρακτικοφσ λόγουσ επαναλαμβάνεται από τθ ςχολικι κοινότθτα κατά τθν Εαρινι 
Ιςθμερία. Ειδικότερα φζτοσ, με απόκλιςθ μίασ θμζρασ από τθν Εαρινι Ιςθμερία (Δευτζρα 21 
Μαρτίου 2022), 20.000 μακθτζσ και 1500 εκπαιδευτικοί ςε περιςςότερεσ από 900 ςχολικζσ 
μονάδεσ, χωρίσ να μετακινθκοφν ι να ταξιδζψουν, ακολουκϊντασ απλϊσ τα βιματα του 
πανεπιςτιμονα Ερατοςκζνθ, μετζτρεψαν τα προαφλια των ςχολείων τουσ ςε ζνα τεράςτιο 
επιςτθμονικό εργαςτιριο και κατόρκωςαν να υπολογίςουν με ικανοποιθτικι ακρίβεια τθν 
περιφζρεια και τθν ακτίνα τθσ Γθσ! Αυτι τθ χρονιά ςυμμετείχαν ςτθ δράςθ το Λφκειο Αραδίππου 
Κφπρου, το Ελλθνικό Δθμοτικό χολείο του Ντόρτμουντ Γερμανίασ, το Λφκειο Αρχαγγζλου 
Λευκωςίασ Κφπρου "Απόςτολοσ Μάρκοσ" και το Ελλθνικό χολείο Βουκουρεςτίου Ρουμανίασ 
"ΑΘΗΝΑ". Σο πείραμα πραγματοποιικθκε κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ εβδομάδασ από 21 
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Μαρτίου ζωσ 28 Μαρτίου 2022 από ςχολικζσ μονάδεσ που δεν είχαν τθν κατάλλθλεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ ςτισ 21 Μαρτίου. ε αυτι τθν περίπτωςθ ζγινε κατάλλθλθ διόρκωςθ του 
αποτελζςματοσ. 

Ο Ερατοςκζνθσ με μοναδικά εφόδια τθ διάνοια, τθ γνϊςθ, τθν περιζργεια, τθ φιλομάκεια και τα 
φτωχά μζςα τθσ εποχισ του, κατόρκωςε το … ακατόρκωτο. τθ ςφγχρονθ εποχι, τα εφόδια των 
μακθτϊν και μακθτριϊν ςυμπεριλαμβάνουν μία ποικιλία εργαλείων από τισ Ψθφιακζσ 
Σεχνολογίεσ. υγκεκριμζνα, αξιοποιικθκαν κατάλλθλα λογιςμικά για τον υπολογιςμό των 
γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων, τθσ απόςταςθσ ενόσ τόπου από τον Ιςθμερινό ι τθσ κατάλλθλθσ 
ϊρασ πραγματοποίθςθσ του πειράματοσ όπωσ για 
παράδειγμα θ εφαρμογι Google Maps, το 
λογιςμικό Google Earth, το πρόγραμμα SunCalc, 
διαδικτυακζσ εφαρμογζσ κακϊσ και εφαρμογζσ 
κινθτϊν τθλεφϊνων. Επιπλζον, ακολουκϊντασ τισ 
ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ τάςεισ θ φετινι δράςθ 
εμπλουτίςτθκε με καινοτόμα ψθφιακά εργαλεία 
που αξιοποιοφν κινθτζσ ςυςκευζσ  (tablet και κινθτά 
τθλζφωνα). χεδιάςτθκε διδακτικά και 
υλοποιικθκε μία κακοδθγοφμενθ αποςτολι ςτο 
πρόγραμμα actionbound που χρθςιμοποιικθκε από 
μακθτικζσ ομάδεσ τθν θμζρα του πειράματοσ. 
Επίςθσ, από τισ 18 Μαρτίου μζχρι και τισ 23 
Μαρτίου 2022, μακθτικζσ ομάδεσ από 23 ςχολεία 
διαφορετικϊν περιοχϊν τθσ Ελλάδασ είχαν τθν 
εμπειρία να ςυμμετάςχουν ςε πρωτότυπο 
διαδικτυακό παιχνίδι γνϊςεων και να 
ςυναγωνιςτοφν με άλλεσ ομάδεσ ςε κζματα που ςχετίηονται με τον Ερατοςκζνθ και το ιςτορικό 
πείραμά του, μακαίνοντασ με ευχάριςτο και παιγνιϊδθ τρόπο. τόχοσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ 
ιταν να αναδειχκεί θ ςυλλογικότθτα του πειράματοσ, να κεντριςτεί το ενδιαφζρον των 
μακθτϊν/τριϊν με οικεία προσ αυτοφσ εργαλεία και να προτακοφν εναλλακτικοί τρόποι 
εκτζλεςθσ ενόσ πειράματοσ ςε ζνα ετερόκλθτο ωσ προσ τισ γνϊςεισ και ικανότθτεσ ακροατιριο.   

Παράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί και μακθτζσ είχαν ςτθ διάκεςθ τουσ πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό,  
με παρουςιάςεισ, φφλλα εργαςίασ προςαρμοςμζνα ανά βακμίδα εκπαίδευςθσ και ςφντομα 
εκπαιδευτικά βίντεο.  

Η εικόνα που αποτυπϊκθκε ςτισ αυλζσ των ςχολείων μζςα από το φωτογραφικό υλικό που 
ςυλλζχκθκε, αποκάλυψε τθν ευρθματικότθτα, τθν επιδεξιότθτα και το μεράκι μακθτϊν και 
εκπαιδευτικϊν οι οποίοι ςτερζωςαν ράβδουσ ι άλλα κακθμερινά αντικείμενα, μζτρθςαν τα 
μικθ τουσ, τα μικθ των ςκιϊν τουσ και υπολόγιςαν γωνίεσ.  Οι επίδοξοι «γεω-μζτρεσ», παρά τθν 
ζλλειψθ ζντονθσ θλιοφάνειασ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ, αξιοποίθςαν και τθν παραμικρι ακτίνα 
του Ήλιου και οδθγικθκαν ςτον υπολογιςμό τθσ ακτίνασ τθσ Γθσ με αξιοςθμείωτθ ακρίβεια και 
ςφάλμα μικρότερο ςε πολλζσ περιπτϊςεισ από 0,5%! 

 

ΗΗ  ««ππρροοςςττιιθθζζμμεεννηη  ααξξίίαα»»  ττοουυ  ππεειιρράάμμααττοοσσ  ττοουυ  ΕΕρρααττοοςςθθζζννηη  

Εκτελϊντασ το ιςτορικό αυτό πείραμα, οι μακθτζσ/τριεσ: 

● ςυμμετζχουν με ενδιαφζρον ςε ζνα πλοφςιο ςε γνϊςεισ και διδάγματα μάκθμα, όχι μόνο 
μζςα ςτθν τάξθ, αλλά και ςτο προαφλιο του ςχολείου τουσ, 
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● μακαίνουν βιωματικά ότι με απλζσ μετριςεισ φυςικϊν μεγεκϊν, με τθν παρατιρθςθ, τθν 
υπόκεςθ, τουσ κατάλλθλουσ ςυλλογιςμοφσ και κυρίωσ με τθ κζλθςι τουσ, μποροφν να 
οδθγθκοφν ςτθ μζτρθςθ τθσ περιφζρειασ ακόμα και ενόσ ουράνιου ςϊματοσ όπωσ θ Γθ, 

● ανακαλφπτουν διαδικαςίεσ, παρατθροφν φαινόμενα και κατανοοφν ζννοιεσ (μετριςεισ, 
ακρίβεια, ςφάλματα), εξοικειϊνονται με τθν ορολογία Γεωγραφίασ και Αςτρονομίασ (π.χ. 
ςυντεταγμζνεσ, θλιοςτάςια, ιςθμερίεσ κ.ά.) αλλά και εκτιμοφν τθν ιςτορικι ςυνζχεια τθσ  
Επιςτιμθσ,  

● διδάςκονται με τον πιο παραςτατικό τρόπο τθν ακλόνθτθ ιςχφ τθσ τεκμθριωμζνθσ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ και τθ διαχρονικι και ανυπζρβλθτθ ςυνειςφορά των Θετικϊν 
Επιςτθμϊν για τθν κατανόθςθ του ςφμπαντοσ κόςμου, 

● ςυνειδθτοποιοφν τθν ανεκτίμθτθ αξία τθσ ςυνεργαςίασ, αφοφ ςτθ δράςθ αυτι 
ςυνεργάηονται υποδειγματικά, γόνιμα και δθμιουργικά: 

- μακθτζσ, κατά τθ λιψθ μετριςεων και αποφάςεων ςτθν κάκε ςχολικι τάξθ, 

- εκπαιδευτικοί, από ςχολεία απομακρυςμζνων περιοχϊν, που ανταλλάςςουν τα 
δεδομζνα των μετριςεϊν τουσ και εκτελοφν κοινοφσ υπολογιςμοφσ, 

- ςθμαντικζσ και λειτουργικζσ δομζσ τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ τα Ε.Κ.Φ.Ε. 

 

ΛΛίίγγαα  λλόόγγιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ιιςςττοορρίίαα  ττοουυ  ππεειιρράάμμααττοοσσ  

Ο Ερατοςκζνθσ (3οσ αιϊνασ π.Χ.) ιταν Διευκυντισ τθσ μεγάλθσ Βιβλιοκικθσ τθσ Αλεξάνδρειασ, 
όπου ςε ζναν πάπυρο διάβαςε ότι το μεςθμζρι τθσ 21θσ Ιουνίου (κερινό θλιοςτάςιο), ςτθ υινθ 
(Αςουάν), οι κατακόρυφοι ςτφλοι δεν ζριχναν 
κακόλου ςκιά και ο Ήλιοσ κακρεφτιηόταν ακριβϊσ 
ςτον πυκμζνα ενόσ πθγαδιοφ. Παρατιρθςε όμωσ 
ότι ςτθν Αλεξάνδρεια, κατά τθν ίδια μζρα, οι 
κατακόρυφοι ςτφλοι ζριχναν ςκιά. κζφτθκε πωσ αν 
θ Γθ ιταν επίπεδθ, οι κατακόρυφοι ςτφλοι ςτισ δυο 
πόλεισ κα ιταν παράλλθλοι και κα ζπρεπε και οι 
δυο να ρίχνουν ςκιά. Αφοφ, λοιπόν, αυτό δεν είναι 
αλικεια, τι μπορεί να ςυμβαίνει; Σθν απάντθςθ 
ζδωςε ο Ερατοςκζνθσ υποςτθρίηοντασ ότι θ 
επιφάνεια τθσ Γθσ δεν είναι επίπεδθ, όπωσ νόμιηαν 
τότε, αλλά ςφαιρικι. Ο υπολογιςμόσ τθσ ακτίνασ τθσ Γθσ μπορεί να γίνει, αν είναι γνωςτι θ 
απόςταςθ υινθσ-Αλεξάνδρειασ — τθν οποία ςφμφωνα με μαρτυρίεσ, ο Ερατοςκζνθσ για να τθ 
μετριςει προςζλαβε «βθματιςτζσ» — και θ διαφορά των γεωγραφικϊν πλατϊν των δφο 
πόλεων, θ οποία υπολογίςτθκε (από το μικοσ τθσ ςκιάσ ενόσ οβελίςκου) περίπου ίςθ με 7 
μοίρεσ. 

Ο Ερατοςκζνθσ υπολόγιςε τθν περιφζρεια τθσ Γθσ ςε 39.375 km, χρθςιμοποιϊντασ ωσ μόνα 
εργαλεία ράβδουσ, μάτια, πόδια, μυαλό με απλότθτα ςκζψθσ και επινοθτικότθτα. Σο ςφάλμα 
ςτον υπολογιςμό ιταν μόνο 2%, ζνα πραγματικά αξιοςθμείωτο επίτευγμα για τα δεδομζνα του 
3ου αιϊνα π.Χ. Επομζνωσ, ο Ερατοςκζνθσ ιταν ο πρϊτοσ άνκρωποσ που μζτρθςε τισ διαςτάςεισ 
του πλανιτθ Γθ, γι' αυτό και κεωρείται δθμιουργόσ τθσ μακθματικισ γεωγραφίασ. 
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ΣΗΜ.:  - Φωτογραφίεσ τθσ δράςθσ μπορείτε να δείτε εδϊ.   

- Σον χάρτη τθσ δράςθσ (ανανεϊνεται διαρκϊσ) μπορείτε να τον δείτε εδϊ. 

- Μια παρουςίαςη με ιςτορικά ςτοιχεία και περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

πραγματοποίθςθσ του πειράματοσ ςτα χολεία βρίςκεται εδϊ.  

- Αρχεία με φφλλα εργαςίασ, οδθγίεσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ κ.ά. κα βρείτε εδϊ.  

              

  

ΟΟιι  ςςυυννττοοννιιςςττζζσσ  ττθθσσ  δδρράάςςθθσσ  

Αντωνζλθσ Σιμολζων, Τπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε. Πζλλασ  
Βενζτθσ Κωνςταντίνοσ, Τπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε. Κορινκίασ 
Γκάτςθσ Αριςτείδθσ, Τπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτςασ 
Γκιγκοφδθ Αναςταςία, Τπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Σοφμπασ (Αν. Θες/νίκθσ) 
Δερμιτηάκθ Ειρινθ, Τπεφκυνθ 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου 
Καροφτθσ Ακανάςιοσ, Τπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολθσ (Δυτ. Θες/νίκθσ) 
Κυριαηοποφλου οφία, Τπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Ροδόπθσ 
Κωνςταντινοποφλου Βαςιλικι, Τπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου 
Λάηοσ Παναγιϊτθσ, Τπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιοφπολθσ 
Μαγουλά Αναςταςία, Τπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Κεφαλλθνίασ 
Μανουςάκθ Κλεοπάτρα, Τπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Αργολίδασ 
Παηοφλθσ Παναγιϊτθσ, Τπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε. Δράμασ 
Παλοφμπα Ελζνθ, Τπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίασ 
Παπαδάκθσ Ιωάννθσ, Τπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε. Κω 
Παπαδζλθ Ελευκερία, Τπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Κοηάνθσ  
Παπαδοποφλου Δζςποινα, Τπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Καβάλασ 
Σςικρικϊνθσ Γεϊργιοσ, Τπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε. Ξάνκθσ 
Χαλκιαδάκθσ Κωνςταντίνοσ, Τπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε. Ρεκφμνου 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1bVkfKeCxILpdxpg4lRpY6b59EkEooOcf?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1vXIPmnzjpC6uEbD-jFgpi7VijFgQw6_T&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11HhUzr32elwbqI_4jEQoyySEpMxh-pT8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1alF_BTjH1u8xvs2DJsQkHH6_cWIRGkg4?usp=sharing

