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Η γεωμετρία του Πειράματος με Ν. Αφρική 
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Ώρα διεξαγωγήςΜέτρηση αποστάσεων (Τυχερό-Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό)



Live με άλλα σχολεία



Καιρού επιτρέποντος; 

22/3/2021   (βροχή) 23/3/2021 (συννεφιά) 24/3/2021 (χιόνι)



Μολονότι το πείραμα έγινε με Webex, σε μπαλκόνια και αυλές, θεωρώ ότι αποτέλεσε μια πολύτιμη μαθησιακή 
εμπειρία για τους μαθητές μου, που είχαν την ευκαιρία όχι να μάθουν, αλλά να κάνουν Μαθηματικά. Η 
εμπλοκή τους σε μαθηματικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο αυθεντικών καταστάσεων 
αναδυκνεύει την συμπληρωματικότητα της "καθαρής" και της "εφαρμοσμένης" άποψης των Μαθηματικών 
αλλά και των ΦΕ εν γένει, φέρνοντας στο προσκήνιο - την συχνά παραγκωνισμένη στα σχολικά εγχειρίδια -
σημασία της απόδοσης νοήματος έναντι της ισχύος των Μαθηματικών. Η χρήση εργαλείων Πληροφορικής και 
Τεχνολογίας αναδεικνύει την συμπληρωματικότητα και συνέργεια των επιστημών ενώ ακόμα και αυτή η εξ 
αποστάσεως συνεργασία με άλλα σχολεία δίνει μια γεύση στους μαθητές για το πώς ερευνητές από όλον τον 
κόσμο συνεργάζονται και παράγουν από κοινού επιστημονικό έργο
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Μετρήσεις μαθητών





Οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα



Οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα



Οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα



Σφάλματα

• Ή μέτρηση στο Τυχερό έγινε στις 25/3/2021 και όχι την Εαρινή 
Ισημερία, ενώ στην Ν. Αφρική στις 22/3/2021

• Οι μετρήσεις δεν ήταν απόλυτα ακριβείς (όργανα, εφαρμογή)

• Σε αντικείμενα με μικρό ύψος, τα περιθώρια ανακριβών μετρήσεων 
είναι μεγαλύτερα 

• Η καθετότητα δεν διασφαλίστηκε σε όλα τα πειράματα

• Οι στρογγυλοποιήσεις στους υπολογισμούς

• Η απόσταση ΑΒ θεωρήθηκε κοινή για όλους αν και τα πειράματα 
έγιναν σε διαφορετικά σημεία του Τυχερού.

Σφάλματα και περιορισμοί



Εμπειρίες
Το πείραμα του Ερατοσθένη αποδεικνύει, όχι μόνο πως τα Μαθηματικά έχουν σχέση 
με τον πραγματικό κόσμο, αλλά και ότι τα Μαθηματικά υπάρχουν ανεξάρτητα από το 
ανθρώπινο μυαλό. Άρα, ίσως δεν τα επινοεί ο άνθρωπος, αλλά τα ανακαλύπτει. 

Ωστόσο, στο πείραμα που κάναμε σημαντικό εργαλείο εκτός από τα Μαθηματικά είναι 
η Τεχνολογία, που εξασφαλίζει την διεξαγωγή του πειράματος σε πραγματικό χρόνο σε 
απομακρυσμένες περιοχές (Ν. Αφρική, Ελλάδα, Ρουμανία). Έτσι, ζήσαμε μια 
ανεπανάληπτη εμπειρία γιατί εφαρμόζοντας τα Μαθηματικά που ξέραμε, 
αντιληφθήκαμε την χρησιμότητα τους στον πραγματικό κόσμο . 

Τέλος, ακόμη και αν ο καιρός μας στάθηκε εμπόδιο και μας απογοήτευσε, ήταν μια 
εμπειρία που ελπίζω να ξαναζήσω στο σχολείο.

(Αλεξάνδρα Δ.)

Εμπειρίες



Εμπειρίες
Πρόσφατα με το σχολείο μου πραγματοποιήσαμε το Πείραμα του Ερατοσθένη, που
για μένα είναι μια ακόμη απόδειξη ότι τα Μαθηματικά έχουν άμεση σχέση με το
πραγματικό κόσμο.

Όμως δίχως την Τεχνολογία, η συνεργασία των σχολείων από το Τυχερό, τη Ρουμανία
και την Ν. Αφρική θα ήταν αδύνατη και οι μετρήσεις των αποστάσεων δεν θα ήταν
αξιόπιστες.

Αν και το πείραμα έγινε κατά την τηλεκπαίδευση, πιστεύω ότι χωρίς την πανδημία με
όλους τους μαθητές στην αυλή του σχολείου, θα ήταν μια πολύ πιο ευχάριστη
εμπειρία. Αυτό ήταν και το μόνο που με δυσαρέστησε. Ελπίζω ότι του χρόνου θα
γίνουν όλα καλύτερα!

(Δήμος Μ.)

Εμπειρίες



Εμπειρίες
Το πείραμα του Ερατοσθένη μου άρεσε πολύ γιατί συνδύαζε μερικά από τα
αγαπημένα μου μαθήματα, την Φυσική την Γεωγραφία και τα Μαθηματικά. Ήταν
επίσης, μια μοναδική εμπειρία η συνεργασία με αλλά σχολεία του Βόρειου και Νοτίου
Ημισφαιρίου.

Εντοπίζοντας τις τοποθεσίες μέσα από google maps στην υδρόγειο, είδαμε ότι δεν
ζούμε στην άκρη της Ελλάδας, αλλά σε ένα μοναδικό σημείο της σφαίρας που δεν έχει
άκρες.

Τέλος το γεγονός ότι το πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν του
πραγματικού κόσμου κι όχι απλά τριγωνομετρικές εξισώσεις του βιβλίου, με έκανε να
συμπαθήσω τα Μαθηματικά ακόμα πιο πολύ.

(Νίκος Γ.)

Εμπειρίες



Εμπειρίες

Μολονότι το πείραμα έγινε με Webex, σε μπαλκόνια και αυλές, θεωρώ ότι αποτέλεσε μια
πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές μου, που είχαν την ευκαιρία όχι να μάθουν,
αλλά να κάνουν Μαθηματικά.

Η εμπλοκή τους σε μαθηματικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο
αυθεντικών καταστάσεων αναδεικνύει την συμπληρωματικότητα της "καθαρής" και της
"εφαρμοσμένης" άποψης των Μαθηματικών αλλά και των ΦΕ εν γένει, φέρνοντας στο
προσκήνιο - την συχνά παραγκωνισμένη στα σχολικά εγχειρίδια - σημασία της απόδοσης
νοήματος έναντι της ισχύος των Μαθηματικών.

Η χρήση εργαλείων Πληροφορικής και Τεχνολογίας αναδεικνύει την συμπληρωματικότητα και
συνέργεια των επιστημών ενώ ακόμα και αυτή η εξ αποστάσεως συνεργασία με άλλα σχολεία
δίνει μια γεύση στους μαθητές για το πώς ερευνητές από όλον τον κόσμο συνεργάζονται και
παράγουν από κοινού επιστημονικό έργο.

(Στέλλα Τρυφωνίδου, εκπαιδευτικός.)
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