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ζρρεσ, 16 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Εκπαιδευτικήσ δράςη:
«Σο Πείραμα του Ερατοςθζνη για τον υπολογιςμό τησ ακτίνασ τησ Γησ»
Ζνα από τα 10 πιο όμορφα επιςτημονικά πειράματα ςτην ιςτορία τησ Φυςικήσ!

Θ εαρινι ιςθμερία τθν Σρίτθ 20 Μαρτίου 2018 ςθματοδοτεί τθν αρχι τθσ άνοιξθσ. Σθν
θμζρα αυτι ο Ιλιοσ βρίςκεται κάκετα πάνω από τον ιςθμερινό τθσ Γθσ και θ διάρκεια τθσ
θμζρασ είναι περίπου ίςθ με τθσ νφχτασ.
Σα Εργαςτθριακά Κζντρα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.) ερρϊν, Πιερίασ, Λακωνίασ,
Κω και Κεςπρωτίασ, με τθν υποςτιριξθ του Λνςτιτοφτου Αςτρονομίασ, Αςτροφυςικισ και
Διαςτθμικϊν Εφαρμογϊν (ΛΑΑΔΕΣ) του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν (ΕΑΑ), τθσ
Πανελλινιασ Ζνωςθσ Τπευκφνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ) και του Τπουργείου Παιδείασ,
διοργανϊνουν και φζτοσ τθ δράςθ «Σο Πείραμα του Ερατοςθζνη για τον υπολογιςμό τησ
ακτίνασ τησ Γησ» θ οποία δίνει τθν ευκαιρία ςε μακθτζσ από ςχολεία όλθσ τθσ Ελλάδασ να
υπολογίςουν τθν περιφζρεια τθσ Γθσ επαναλαμβάνοντασ το διάςθμο πείραμα του αρχαίου
Ζλλθνα μακθματικοφ, αςτρονόμου και φιλοςόφου Ερατοςκζνθ.
https://www.astro.noa.gr/gr/eratosthenes
Θ δραςτθριότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ιςτορικοφ πειράματοσ του Ερατοςκζνθ είναι
ιδιαίτερα απλι. Με τθν απλότθτα όμωσ αυτι, είναι ιδιαίτερα εντυπωςιακό ότι κατορκϊνει:
● να οδθγεί ςτθ διαπιςτωμζνθ γνϊςθ και αποδοχι τθσ αξίασ των Κετικϊν Επιςτθμϊν για
τθν κατανόθςθ του ςφμπαντοσ κόςμου.
● να προςελκφει αβίαςτα το ενδιαφζρον των μακθτϊν και να μαγνθτίηει τθ ςκζψθ τουσ,
ϊςτε να προωκεί και να καλλιεργεί τθ κετικι ςτάςθ τουσ απζναντι ςτισ Κετικζσ Επιςτιμεσ.
Μζχρι τϊρα ζχουν δθλϊςει ςυμμετοχι ςτθ δράςθ περιςςότερα από 700 ςχολεία
ςυμπεριλαμβανομζνων τριϊν ςχολείων τθσ Κφπρου, του Ελλθνικοφ ςχολείου Βουκουρεςτίου
ςτθ Ρουμανία και του Ελλθνικοφ ςχολείου τθσ Αλεξάνδρειασ ςτθν Αίγυπτο.
Σο ΕΚΦΕ ερρϊν προγραμματίηει να πραγματοποιιςει τθ δράςθ ςτην κεντρική πλατεία
των ερρών, την Σρίτη 20 Μαρτίου 2018 από τισ 11:30 π.μ. ζωσ τισ 13:00 μ.μ., με τθ
ςυμμετοχι τμθμάτων μακθτϊν από το 1ο Γυμνάςιο ερρϊν, το 2ο ΓΕ.Λ. ερρϊν και το 18ο
Δθμοτικό ςχολείο ερρϊν.
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