
Λίγα λόγια για την ιστορία του πειράματος

Ο Ερατοσθένης (3ος αιώνας π.Χ.) ήταν Διευθυντής της μεγάλης Βιβλιοθήκης
της Αλεξάνδρειας, όπου σε έναν πάπυρο διάβασε ότι το μεσημέρι της 21ης
Ιουνίου (θερινό ηλιοστάσιο), στη Συήνη (Ασουάν), οι κατακόρυφοι στύλοι δεν
έριχναν καθόλου σκιά και ο Ήλιος καθρεφτιζόταν ακριβώς στον πυθμένα ενός
πηγαδιού. Παρατήρησε όμως ότι στην Αλεξάνδρεια, κατά την ίδια μέρα, οι
κατακόρυφοι στύλοι έριχναν σκιά. Σκέφτηκε πως αν η Γη ήταν επίπεδη, οι
κατακόρυφοι στύλοι στις δυο πόλεις θα ήταν παράλληλοι και θα έπρεπε και οι
δυο να ρίχνουν σκιά. Αφού, λοιπόν, αυτό δεν είναι αλήθεια, τι μπορεί να
συμβαίνει; Την απάντηση έδωσε ο Ερατοσθένης υποστηρίζοντας ότι η
επιφάνεια της Γης δεν είναι επίπεδη, όπως νόμιζαν τότε, αλλά σφαιρική. Ο
υπολογισμός της ακτίνας της Γης μπορεί να γίνει, αν είναι γνωστή η απόσταση
Συήνης -Αλεξάνδρειας — την οποία σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Ερατοσθένης
για να τη μετρήσει προσέλαβε «βηματιστές» — και η διαφορά των
γεωγραφικών πλατών των δύο πόλεων, η οποία υπολογίστηκε (από το μήκος
της σκιάς ενός οβελίσκου) περίπου ίση με 7 μοίρες. Ο Ερατοσθένης
υπολόγισε την περιφέρεια της Γης σε 39.375 km, χρησιμοποιώντας ως μόνα
εργαλεία ράβδους, μάτια, πόδια, μυαλό με απλότητα σκέψης και
επινοητικότητα. Το σφάλμα στον υπολογισμό ήταν μόνο 2%, ένα πραγματικά
αξιοσημείωτο επίτευγμα για τα δεδομένα του 3ου αιώνα π.Χ. Επομένως, ο
Ερατοσθένης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μέτρησε τις διαστάσεις του
πλανήτη Γη, γι' αυτό και θεωρείται ο δημιουργός της μαθηματικής γεωγραφίας.



Περιγραφή της εκπαιδευτικής δράσης

Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, οι μαθητές του Β2 του Γυμνασίου μας και οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου μας Κουκουνούρης Κων/νος, Πιπίκου Μαρίνα και
Στεριάδη Πολυξένη, χωρίς να μετακινηθούν ή να ταξιδέψουν, ακολουθώντας
απλώς τα βήματα του πανεπιστήμονα Ερατοσθένη, μετέτρεψαν το προαύλιο
του σχολείου σε ένα τεράστιο επιστημονικό εργαστήριο και κατόρθωσαν να
υπολογίσουν με ικανοποιητική ακρίβεια (εφόσον η ημέρα ήταν ηλιόλουστη),
την περιφέρεια και την ακτίνα της Γης! Ο Ερατοσθένης με μοναδικά εφόδια τη
διάνοια, τη γνώση, την περιέργεια, τη φιλομάθεια και τα φτωχά μέσα της
εποχής του, κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Στη σύγχρονη εποχή, τα εφόδια των
μαθητών και μαθητριών συμπεριλαμβάνουν μία ποικιλία εργαλείων από τις
Ψηφιακές Τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν κατάλληλα λογισμικά για
τον υπολογισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων, της απόστασης ενός
τόπου από τον Ισημερινό ή της κατάλληλης ώρας πραγματοποίησης του
πειράματος όπως για παράδειγμα η εφαρμογή Google Maps, το λογισμικό
Google Earth, το πρόγραμμα SunCalc, διαδικτυακές εφαρμογές καθώς και
εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. Επιπλέον, ακολουθώντας τις σύγχρονες
εκπαιδευτικές τάσεις η φετινή δράση εμπλουτίστηκε με καινοτόμα ψηφιακά
εργαλεία που αξιοποιούν κινητές συσκευές (tablet και κινητά τηλέφωνα).
Σχεδιάστηκε διδακτικά και υλοποιήθηκε μία καθοδηγούμενη αποστολή στο
πρόγραμμα actionbound που χρησιμοποιήθηκε από μαθητικές ομάδες την
ημέρα του πειράματος. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν στη
διάθεση τους πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, με παρουσιάσεις, φύλλα εργασίας
προσαρμοσμένα στη βαθμίδα εκπαίδευσης και σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο.
Η εικόνα που αποτυπώθηκε στην αυλή του σχολείου μέσα από το
φωτογραφικό υλικό που συλλέχθηκε, αποκάλυψε την ευρηματικότητα, την
επιδεξιότητα και το μεράκι μαθητών και εκπαιδευτικών οι οποίοι στερέωσαν
ράβδους, μέτρησαν τα μήκη τους, τα μήκη των σκιών τους και υπολόγισαν
γωνίες. Οι επίδοξοι «γεω-μέτρες», αξιοποίησαν και την παραμικρή ακτίνα του
Ήλιου και οδηγήθηκαν στον υπολογισμό της ακτίνας της Γης με αξιοσημείωτη
ακρίβεια.

Ευχαριστούμε τους μαθητές του Β2 για την άριστη συνεργασία και την
υπευθυνότητα που επέδειξαν για τη διεξαγωγή του πειράματος!




