
            ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ 

 

Η εαρινή ισημερία την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022, σηματοδοτεί την αρχή της άνοιξης. Την ημέρα 

αυτή ο Ήλιος βρίσκεται κάθετα πάνω από τον ισημερινό της Γης και η διάρκεια της ημέρας είναι 

περίπου ίση με της νύχτας. 

Η δράση με τίτλο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης» που  

πραγματοποιήθηκε , την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές από σχολεία 

όλης της Ελλάδας να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης επαναλαμβάνοντας το διάσημο πείραμα 

του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου Ερατοσθένη. Βασικός στόχος της 

δράσης είναι η ανάδειξη του πειράματος, ως αναπόσπαστου συστατικού της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, μέσα από την συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε βιωματικές και συνεργατικές 

ανακαλυπτικές  δραστηριότητες. 

Η δράση διοργανώθηκε φέτος από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ), σε 

συνεργασία με το με το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την υποστήριξη και έγκριση 

του Υπουργείου Παιδείας. Στη δράση συμμετείχε το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Άργους με 

ομάδα μαθητών του τμήματος Α7 και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους Σωτηροπούλου 

Βασιλική, Λαμπροπούλου Μαρία και Δελλή Πέτρο. Η δράση έγινε παρουσία της κ. Μανουσάκη 

Κλεοπάτρας, υπεύθυνης στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αργολίδας , της οποίας η αρωγή στην διαδικασία του 

πειράματος ήταν πολύτιμη. 

Η δραστηριότητα της υλοποίησης του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη είναι ιδιαίτερα απλή. Με 

πολύ απλά όργανα ( ράβδος, νήμα της στάθμης ή αλφάδι, ρολόι, χάρακας, μολύβι, μοιρογνωμόνιο ) και 

απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς οι μαθητές κατορθώνουν να μετρήσουν την περιφέρεια και την 

ακτίνα της Γης! Με την απλότητα όμως αυτή, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι το πείραμα αυτό 

κατορθώνει να: 

♦ οδηγεί στη διαπιστωμένη γνώση και αποδοχή της αξίας των Θετικών Επιστημών για την κατανόηση 

του σύμπαντος κόσμου, 

https://www.astro.noa.gr/eratosthenes/
https://drive.google.com/file/d/1WJgMjSo3jDdi9_LqcKOI0nEmfBbOWM0F/view
https://drive.google.com/file/d/1WJgMjSo3jDdi9_LqcKOI0nEmfBbOWM0F/view


♦ προσελκύει αβίαστα το ενδιαφέρον των μαθητών και να μαγνητίζει τη σκέψη αρκετών, ώστε να 

προωθεί και να καλλιεργεί τη θετική στάση τους απέναντι στις Θετικές Επιστήμες. 

Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τους μαθητές που συμμετείχαν στο πείραμα: Τάτα, Τεάιμα, Τζανάτος, 

Τόσκα, Τράκα, Τσαγκαρέλη, Τσαγκάρης, Τυροβολάς, Φασούλης, Φρίμης, Χαιμάνη, Χρυσός, Ψαρράς. 

 

 

 

 

 


