
Εκπαιδευτική επίσκεψη 

 

Οι μαθητές της Α΄ και Β’ τάξης του 9ου ΓΕΛ Ιωαννίνων 

πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο ερευνητικό 

επιστημονικό κέντρο CERN  στην Ελβετία, από 20 έως 26/ 10/ 2014, στο 

πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. 

 

Στους μαθητές έγινε πρώτα παρουσίαση του προγράμματος στο 

αμφιθέατρο και στη συνέχεια περιηγήθηκαν στους χώρους των 

επιταχυντών σωματιδίων. Έγινε επίσης παρουσίαση του πειράματος 

ATLAS και των αντίστοιχων  ανιχνευτών.  



 
 

 

 

Τους  δόθηκε η δυνατότητα να απευθύνουν στους υπεύθυνους 

επιστήμονες του κέντρου ερωτήματα σχετικά την απαρχή του 

σύμπαντος, τα υποατομικά σωματίδια τις έως σήμερα επιστημονικές 

ανακαλύψεις και τις διαφαινόμενες προοπτικές. 



 
 

 
 

 

Στη συνέχεια  οι μαθητές  ξεναγήθηκαν στον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών ( Ο.Η.Ε ). 



 
Η ευρωπαϊκή έδρα του ΟΗΕ βρίσκεται στο Παλάτι των Εθνών στη 

Γενεύη της Ελβετίας. Σκοπός των Ηνωμένων Εθνών είναι να ενώσουν 

όλα τα έθνη του κόσμου ώστε να εργαστούν για την ειρήνη και την 

ανάπτυξη, με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης, της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και της ευημερίας όλων των ανθρώπων. 

 



 Ο ΟΗΕ προσφέρει την ευκαιρία στα Κράτη Μέλη να αντιμετωπίσουν τα 

διεθνή προβλήματα εξισορροπώντας την παγκόσμια αλληλεξάρτηση με 

τα εθνικά τους συμφέροντα. 

 



Ξεναγήθηκαν επίσης στην πόλη της Γενεύης  

 
 

 



 



 
 

 στην πόλη του Μιλάνου  

 
 



 
 

και στην πόλη της Βενετίας 



 



 
 

 
 

Εντυπώσεις μαθητών 

 

<<Το cern ήταν απλά φανταστικό. Με ενθουσίασε η  παρουσίαση για τη 

δομή της ύλης, η ενημέρωση για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν στα 

πειράματα, μα περισσότερο από όλα  το ότι ενημερώθηκα για τα 



προγράμματα του cern  για πρακτική εξάσκηση και μεταπτυχιακές 

σπουδές>> 

 

<< Μου άρεσαν  πάρα πολύ όλα. Την μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε 

η Βενετία με τα απίστευτα αξιοθέατα ,τα γραφικά  της σοκάκια και τα 

πανέμορφα κτίρια. Ήταν όλα πανέμορφα>> 

 

<<Από τις πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες ήταν αυτή της ξενάγησης στο 

ερευνητικό κέντρο του cern και ειδικότερα η ενημέρωση για τον 

επιταχυντή LHC >> 

. 

 

Τους μαθητές συνόδευσαν η διευθύντρια Ζωή Αλεξίου , ο 

υποδιευθυντής Κλέανδρος Παπαδόπουλος και οι εκπαιδευτικοί Μαρία 

Μάντζιου και Μιλτιάδης Μανίκας. 

 

Συντάκτης: Μάντζιου Μαρία ΠΕ0402  χημικός 

Φωτογραφίες: Μανίκας Μιλτιάδης ΠΕ0404 βιολόγος 

 

 


