
 

 

  

 

Ειδικότητα στο Τ4Ε (ΠΕ03) 
 

Πείραμα Ερατοσθένη 
 

Θεόδωρος Μαλιδέρος 

 

Τμήμα (Κωδικός 744) 
 



 

 

Περιεχόμενα 
Ταυτότητα σεναρίου ............................................................................................................. 3 

Βασική Ροή Σεναρίου ............................................................................................................ 4 

Πλαίσιο Υλοποίησης .............................................................................................................. 6 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία/μέσα ...................................................................................... 6 

Χρονοπρογραμματισμός ....................................................................................................... 8 

 



 

 

Ταυτότητα σεναρίου 
 

 

Τάξη Α’ και Γ’ Γυμνασίου 
 

Μάθημα/Γνωστικό Αντικείμενο : Πείραμα - Δράση 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
Μετά την υλοποίηση του σεναρίου οι μαθητές , ανάλογα με την τάξη που φοιτούν , θα είναι 

ικανοί να : 

 Να κατανοήσουν την έννοια της καθετότητας. 

 Να σχεδιάζουν ορθογώνια τρίγωνα. 

 Να μετράνε με το μοιρογνωμόνιο γωνίες. 

 Να αξιοποιούν τις γωνίες που σχηματίζονται από 2 παράλληλες ευθείες που 

τέμνονται από ευθεία. 

 Να  κατανοούν τις έννοιες τριγωνομετρικών αριθμών κυρίως της εφαπτομένης με 

την βοήθεια της οποίας μπορούν να υπολογίζουν τις οξείες γωνίες του ορθογωνίου 

τριγώνου. 

 Να τους δίνεται ένα κίνητρο να χρησιμοποιήσουν εφαρμοσμένα έννοιες της 

Γεωμετρίας και να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση. 

 Να χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία όπως προγράμματα , εφαρμογές σε Η/Υ , 

tablets ή κινητά τηλέφωνα αλλά και «αρχαία» εργαλεία όπως χάρακα , 

μοιρογνωμόνιο , μολύβι. 

 Να κάνουν ευχάριστη και διασκεδαστική τη μάθηση αναπτύσσοντας την 

συνεργασία. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την υλοποίηση του σεναρίου 
Μέτρηση μηκών με χάρακα ή μετροταινία , τοποθέτηση κάθετα με το έδαφος αντικειμένου 

μέτρησης σκιάς , σχεδιασμός ορθογωνίου τριγώνου , μέτρηση γωνίας με μοιρογνωμόνιο , 

έννοια της εφαπτομένης. 

 

Χρόνος υλοποίησης (μια διδακτική ώρα στην ψηφιακή τάξη) 

 

Σύντομη περιγραφή σεναρίου 
Οι μαθητές χωρίζονται σε μια ομάδα των 6 (3 μαθητές της Α’ Γυμνασίου και 3 μαθητές της 

Γ’ Γυμνασίου) που συνεργάζονται με σχολείο της Ολλανδίας (Eerde International Boarding 

School) και τα υπόλοιπα παιδιά (όλα τα τμήματα της Α’ Γυμνασίου) που εκτελούν το 

πείραμα ως μορφή project. 



 

 

 

Δραστηριότητες που οδηγούν στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών 
 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία (ονομαστικά) 

Σύγχρονης διδασκαλίας: 
Webex μέσω αυτής της εφαρμογής έγινε η ενημέρωση και οι οδηγίες για την διεξαγωγή 

του πειράματος τόσο για την πρώτη ομάδα όσο και για την δεύτερη. Επίσης έγινε η 

επικοινωνία με τον καθηγητή του ξένου σχολείου για τον καθορισμό των κινήσεων και τον 

τρόπο συνεργασίας. 

Skype μέσω αυτής της εφαρμογής έγινε η σύνδεση για την ταυτόχρονη διεξαγωγή του 

πειράματος των δύο σχολείων. 

Ασύγχρονης διδασκαλίας: 

 
Microsoft Excel 

OBS Studio 

Filmora 

YouTube 

Webmail 

eclass 

Ιστοσελίδες  



 

 

Βασική Ροή Σεναρίου 
 

  

Προηγούμενες 
γνώσεις, 

Πρόκληση 
ενδιαφέροντος 

• Κάνω αναφορά του πειράματος του Ερατοσθένη μέσω βίντεο και προβάλλω 
βίντεο και φωτογραφίες απο πειράματα προηγούμενων χρόνων για να 
προκαλέσω το ενδιαφέρον των μαθητών και έπειτα τους εντοπίζω τα σημεία 
στο βιβλίο που θα χρειαστούν για το πείραμα.

Παρουσίαση 
ενότητας-
Επιπλέον 

παραδείγματα

• Χρησιμοποιώ παραδείγματα από τους τύπους για να κατανοήσουν καλύτερα 
τις έννοιες και τους βάζω να λύσουν μόνοι τους κάποια για να τονωθεί η 
αυτοπεποίθησή τους.

Ανάθεση 
εργασιών. 

Επικοινωνία  
και 

Συνεργασία

• Διαμοιρασμός των μαθητών σε ομάδες οι οποίες λειτουργούν σε 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και ορίζεται τρόπος επικοινωνίας για τυχόν 
διευκρινύσεις και σταδιακή διεκπεραίωση του πειράματος.

Αξιολόγηση

• Σε ομαδικό επίπεδο αξιολογώ την εργασία που υποβάλει κάθε ομάδα. Σε 
ατομικό επίπεδο αξιολογώ τη συμμετοχή κάθε μαθητή στις συζητήσεις , τις 
απαντήσεις τους στις ερωτήσεις . Επίσης γίνεται παρουσίαση μέσω βίντεο (με 
γονική συναίνεση) και τηλεδιάσκεψης με το ξένο σχολείο των 
αποτελεσμάτων.

Επικοινωνία -
Ανατροφοδότη

ση

• Η επικοινωνία και η ανατροφοδότηση γίνεται κυρίως μέσω webmail αλλά για 
την ομάδα των 6 ατόμων και με webex ώστε να μην υπάρχουν απορίες κατά 
την συνεργασία με το ξένο σχολείο. 



 

 

Πλαίσιο Υλοποίησης 
 

Το σενάριο υλοποιείται με τη μορφή μιας σύγχρονης διδασκαλίας, της οποία έχει 

προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών μέσω των «Ανακοινώσεων» της η-Τάξης. Κατά 

τη διάρκεια της σύγχρονης διδασκαλίας μέσω webex , προβάλλεται video καθώς και 

οδηγίες διεξαγωγής του πειράματος μέσω κατάλληλου λογισμικού και οδηγίες 

συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας. Στο τέλος του μαθήματος ανατίθεται στους 

μαθητές η σχετική εργασία (ενδεικτική διάρκεια: 1 ημέρα). 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία/μέσα 
 

Παρουσιάζονται συνοπτικά τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία/μέσα και ο ρόλος 

τους στην υλοποίηση του σεναρίου. 

Ασύγχρονης διδασκαλίας: Εργαλεία η – τάξης 

 Ομάδες χρηστών (Δημιουργία ομάδων για την εκτέλεση της εργασίας) 

 Συνδέσεις διαδικτύου (Ανάρτηση χρήσιμων εξωτερικών συνδέσμων για 

online εφαρμογές)  

 Συζητήσεις (Δυνατότητα ασύγχρονου διαλόγου μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικού) 

 Σύστημα Wiki (Διαμοιραζόμενος χώρος εργασίας με σκοπό την καταγραφή 

της πορείας εκτέλεσης της εργασίας) 

Webmail 

 Αποστολή φύλλων εργασίας και χρήσιμων συνδέσμων για την διεξαγωγή του 

πειράματος. 

Microsoft Excel για καταγραφή και παρουσίαση των δεδομένων και 

συμπερασμάτων. 

Ιστοσελίδες για μέτρηση δεδομένων του πειράματος 

Filmora για την δημιουργία βίντεο  

OBS Studio για καταγραφή τηλεδιάσκεψης και επεξεργασία με το Filmora και 

στη συνέχεια ανάρτηση σε κανάλι του  

YouTube και σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του σχολείου. 



 

 

 

Σύγχρονης διδασκαλίας: Εργαλεία Webex  και διαμοιρασμός προγράμματος 

Openboard μέσω του οποίου προβάλλω τον τρόπο μέτρησης των δεδομένων για 

την συμπλήρωση του φύλλου εργασίας. 

 

 

  



 

 

Χρονοπρογραμματισμός 
 

Χρονοπρογραμματισ
μός 

Δραστηριότητα Περιγραφή Εκπαιδευτικά μέσα 

Φάση 1.  

Πρόκληση 
ενδιαφέροντος 
των μαθητών 

Ανάρτηση 
σχετικού 
συνδέσμου στην 
η-Τάξη πριν την 
έναρξη του 
μαθήματος και 
αποστολή των 
φύλλων εργασίας 
και του υλικού 
που θα 
παρουσιαστεί στο 
webmail των 
μαθητών 

Αναρτώ link σχετικό με 
video στο Youtube με 
το πείραμα του 
Ερατοσθένη καθώς και 
τα φύλλα εργασίας και 
στέλνω σχετική 
ανακοίνωση στους 
μαθητές και αποστολή 
webmail με συνημμένα 
τα παραπάνω.  

Webmail 
 

 
 

 
 
 
 
 

10 λεπτά 

Φάση 2.  

Παρουσίαση 
ενότητας 

Προβολή του 
video από το 
Youtube. 

Συζήτηση για σχόλια 
και παρατηρήσεις. 

Σύγχρονη εξ 
αποστάσεως 
διδασκαλία με τη 
χρήση Webex. 
 
10 λεπτά 

Παρουσίαση της 
θεωρίας 

Εισήγηση Διαμοιρασμός 
λογισμικού 
Openboard και 
χρήση γραφίδας 
 
10 λεπτά 

Παρουσίαση 
φύλλων εργασίας 

Παρουσιάζω με 
διαμοιρασμό τα φύλλα 
εργασίας και με 
παραδείγματα δείχνω 
τον τρόπο 
συμπλήρωσής τους 
από τους μαθητές 
χρησιμοποιώντας την 
σχετική γνώση από τα 
βιβλία (διαμοιρασμός 
ebooks)  και χρήση 
ιστοσελίδων για 

 
Αρχεία Pdf (φύλλα 
εργασίας) 
Excel 
 

 
 
 
 

5 λεπτά 



 

 

υπολογισμό 
δεδομένων. 

Φάση 3.  

Ανάθεση 
εργασίας 

Ανάθεση ατομικής 
εργασίας 

Αποστολή μέσω 
webmail του φύλλου 
εργασίας για εκτέλεση 
του πειράματος 
ατομικά. 

Επισύναψη 
φύλλου εργασίας 1 
στο webmail 

Ανάθεση ομαδικής 
εργασίας 

Αποστολή μέσω 
webmail του φύλλου 
εργασίας για εκτέλεση 
του πειράματος σε 
συνεργασία με 
δεύτερο σχολείο. 

Επισύναψη 
φύλλου εργασίας 2 
στο webmail 
 
5 λεπτά 

Φάση 4.  

Επικοινωνία-
Ανατροφοδότη
ση 

Υποβολή και 
επίλυση αποριών. 

Θέτω ερωτήματα 
διερεύνησης στους 
μαθητές 

Σύγχρονη εξ 
αποστάσεως 
διδασκαλία με τη 
χρήση Webex 
 
5 λεπτά 
 

Ασύγχρονη παροχή 
ανατροφοδότησης 
μεταξύ μαθητών κι 
εκπαιδευτικού. 

 

Φάση 5. 

Αξιολόγηση 
 
 
 

Υποβολή των 
εργασιών από 
τους μαθητές 

Οι μαθητές υποβάλουν 
συμπληρωμένα τα 
φύλλα εργασίας καθώς 
και φωτογραφίες και 
μικρά βίντεο από το 
πείραμα (με γονική 
συναίνεση). Μετά 
έγιναν 2 βίντεο και 
τηλεδιάσκεψη μέσω 
webex με το 
συνεργαζόμενο 
σχολείο και ανάρτηση 
στο Youtube και την 
ιστοσελίδα του 
σχολείου. 

Webmail 
 
Webex 
 
OBS Studio 
 
Filmora 
 
YouTube 



 

 

 

Οδηγίες για την υλοποίηση του σεναρίου  

Φάση 1: Πρόκληση της προσοχής των μαθητών πριν 

την έναρξη του μαθήματος 

Στέλνω μέσω webmail στους μαθητές τους συνδέσμους και τα φύλλα εργασία που θα τους 

παρουσιάσω μέσω webex ώστε να έχουν το χρόνο να τα δουν να συντάξουν απορίες. 

Αρχικά τους συστήνω να δουν το βίντεο στο  YouTube : https://youtu.be/F34Ft-7VpIM 

Επίσης τους στέλνω τις ιστοσελίδες που θα χρησιμοποιήσουν για το πείραμα του 

Ερατοσθένη :  

http://suncalc.net/#/38.0127,23.7397,11/2021.03.22/12:35 

https://www.daftlogic.com/projects-google-maps-distance-

calculator.htm?route=41.09347629615095,23.55017066001892|0.00000268220908953184

37,23.550479114055634 

https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?ll=38.010924895090014%2C23.74420535096

535&z=16&mid=12Uu3bcfOCFbIEJkf3Vfql49b8b0OFlhZ 

https://www.google.com/maps 

http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/en/peirama-eratostheni/138-astronomia-7 

Από το τελευταίο site του ΕΚΦΕ Σερρών κατέβασα και επισύναψα στα webmail τα δύο 

φύλλα εργασίας. 

Φάση 2: Παρουσίαση ενότητας (Σύγχρονη διδασκαλία) 

Προβολή του video από το Υoutube : Παρουσιάζω σε όλους το 

παραπάνω video. Ρωτώ τους μαθητές πως τους φάνηκε τo video και 

τους προτρέπω να το σχολιάσουν σε σχετική συζήτηση. 

Έπειτα παρουσιάζω με διαμοιρασμό τα παραπάνω links και δίνω 

οδηγίες συμπλήρωσης των φύλλων εργασίας. 

Φάση 3: Ανάθεση εργασίας  

Αναθέτω την εργασία ατομικά με μικρές εξαιρέσεις σε ομάδες των 2 

ατόμων καθώς και ορισμό εξαμελούς ομάδας για το πείραμα σε 

συνεργασία με το ξένο σχολείο.  

Φάση 4:Επικοινωνία-Ανατροφοδότηση 

https://youtu.be/F34Ft-7VpIM
http://suncalc.net/#/38.0127,23.7397,11/2021.03.22/12:35
https://www.daftlogic.com/projects-google-maps-distance-calculator.htm?route=41.09347629615095,23.55017066001892|0.0000026822090895318437,23.550479114055634
https://www.daftlogic.com/projects-google-maps-distance-calculator.htm?route=41.09347629615095,23.55017066001892|0.0000026822090895318437,23.550479114055634
https://www.daftlogic.com/projects-google-maps-distance-calculator.htm?route=41.09347629615095,23.55017066001892|0.0000026822090895318437,23.550479114055634
https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?ll=38.010924895090014%2C23.74420535096535&z=16&mid=12Uu3bcfOCFbIEJkf3Vfql49b8b0OFlhZ
https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?ll=38.010924895090014%2C23.74420535096535&z=16&mid=12Uu3bcfOCFbIEJkf3Vfql49b8b0OFlhZ
https://www.google.com/maps
http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/en/peirama-eratostheni/138-astronomia-7


 

 

Η φάση αυτή πραγματοποιείται πριν τη διεξαγωγή του πειράματος 

και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, κατά τη σχετική μελέτη και 

πριν την υλοποίηση της εργασίας τους, να υποβάλουν ερωτήσεις κι 

απορίες στην περιοχή συζητήσεων ή και μέσω webmail. 

Για την εξαμελή ομάδα έγινε webex για επιπλέον οδηγίες. 

Φάση 5. 

Αξιολόγηση 

Μετά την διεξαγωγή του Πειράματος του Ερατοσθένη 

κατασκευάστηκαν 2 βίντεο με το λογισμικό Filmora και OBS Studio 

ένα για τις ατομικές εργασίες και ένα με την συνεργασία με το 

Ολλανδικό σχολείο. Αναρτήθηκαν στο YouTube και στην ιστοσελίδα 

του σχολείου όπως φαίνεται στα παρακάτω links: 

https://youtu.be/ondvyHHj2do 

https://youtu.be/0_khYdXwAHU 

http://21gym-athin.att.sch.gr/eidiseis.htm 

 

https://youtu.be/ondvyHHj2do
https://youtu.be/0_khYdXwAHU
http://21gym-athin.att.sch.gr/eidiseis.htm

