
 
 

«Απολογιζμός εκπαιδευηικής επίζκεψης μαθηηών ηης Γ΄ ηάξης  
ηου ΓΕΛ Βάμου ζηο CERN ηης Ελβεηίας » 

 
 

Ζ επίζθεςε δηήξθεζε 4 κέξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην δηάζηεκα 7 – 10 επηεκβξίνπ 2019. 
πκκεηείραλ 15 καζεηέο/ηξηεο από ηε Γ ηάμε ελώ ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ν δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ Μαζεκαηηθόο θ. Εαλλήο Θνδσξήο ν νπνίνο θξόληηζε ηα δηαδηθαζηηθά ηεο επίζθεςεο, θαη 

ν Φπζηθόο θ. Βηνιάθεο ηξάηνο ν νπνίνο πξνεηνίκαζε ηνπο καζεηέο ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά ζην 
επηζηεκνληθό πεδίν πνπ αθνξνύζε ηελ επίζθεςε. Ζ αξρή ηνπ ηαμηδηνύ έγηλε από ην ζρνιείν ηνπ 

Βάκνπ ην απόγεπκα ηεο 7
εο

 επηεκβξίνπ όπνπ ηαμηδέςακε κε ιεσθνξείν κέρξη ην Ζξάθιεην θαη 
από εθεί κε αεξνπιάλν κέρξη ηελ Γελεύε ηεο Διβεηίαο. Με ηελ άθημε καο ζην αεξνδξόκην ηεο 

Γελεύεο καο πεξίκελε ιεσθνξείν ην νπνίν καο κεηέθεξε ζην μελνδνρείν ζην νπνίν δηακείλακε όιεο 
ηηο εκέξεο ηεο επίζθεςεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο καο ν θαηξόο ήηαλ ειηόινπζηνο κε 

κηθξά δηαιείκκαηα βξνρήο αιιά κε αζπλήζηζηεο γηα ηα παηδηά ζεξκνθξαζίεο, ρακειέο γηα ηελ 
επνρή πνπ δηαλύνπκε. 

 

Περιήγηζη ζηην Γενεύη                                        

  
Σελ επόκελε εκέξα, Κπξηαθή 8 

επηεκβξίνπ πεξηεγεζήθακε ζηε πόιε ηεο 

Γελεύεο θαη ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο. Αξρηθά 

επηζθεθηήθακε ην Μνπζείν Ηζηνξίαο ηεο 

Δπηζηήκεο ην νπνίν βξίζθεηαη δίπια ζηε ιίκλε 

Leman θαη κέζα ζην όκνξθν πάξθν La Perle 

Du Lac. Σν κνπζείν άλνημε ην 1966 ζην ρώξν 

ηνπ λενθιαζηθνύ θηηξίνπ Villa Bartholoni θαη 

θαηαγξάθεη ηελ επηζηεκνληθή πξόνδν ζε 

ηνκείο ηεο επηζηήκεο όπσο ε αζηξνλνκία, ε 

κηθξνζθνπία, ε κεηεσξνινγία θαη ν 

ειεθηξηζκόο. Πεξηέρεη ζπιινγή παιαηώλ 

επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ, από ηνλ 17ν - 19ν  

αηώλα, θπξίσο νπηηθά, όπσο ειηαθά θαληξάλ, κηθξνζθόπηα, ηειεζθόπηα αιιά θαη βαξόκεηξα, 

ξνιόγηα, ζεξκόκεηξα θαη άιια.  

ηε ζπλέρεηα αθνύ πεξπαηήζακε πιάη ζηε ιίκλε θαηαιήμακε ζην κεγάιν ξνιόη ινπινπδηώλ ην 

νπνίν κε κηα ειαθξά θιίζε γηα επθνιόηεξε πξνβνιή, αιιάδεη κε ηελ επνρηαθή αλζνθνξία ησλ 

θπηώλ ηνπ. Καηά κήθνο ηεο ιίκλεο ζαπκάζακε ηνπο όκνξθνπο θήπνπο από ηξηαληάθπιια θαη 

νδεγεζήθακε ζην ςειόηεξν ζηληξηβάλη ηεο Δπξώπεο (Jet d'Eau), έλα από ηα πην δηάζεκα 

αμηνζέαηα ηεο πόιεο. Δίλαη νξαηό ζε όιε ηελ πόιε αθνύ 500 ιίηξα λεξνύ αλά δεπηεξόιεπην 

πςώλνληαη ζε ύςνο 140 κέηξα από ηελ επηθάλεηα ηεο ιίκλεο. (Κίλεηξν γηα έθθξαζε εξσηεκάησλ 

πεξί θπζηθήο) 

πλερίδνληαο ηελ πεξηήγεζε θαηεπζπλζήθακε ζηελ παιηά πόιε όπνπ επηζθεθηήθακε ηνλ 

θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ν νπνίνο ρηίζηεθε σο Ρσκαηνθαζνιηθόο Καζεδξηθόο λαόο, αιιά 

κεηαηξάπεθε ζε πξνηεζηαληηθή εθθιεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαξξύζκηζεο από ηνλ Ησάλλε 

Καιβίλν. Αλεβαίλνληαο ζην θακπαλαξηό ηνπ λανύ είρακε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ηελ πόιε 

θαη ηε ιίκλε από ςειά. 

Πεξπαηώληαο ζηελ θαξδηά ηεο παιηάο πόιεο ηεο Γελεύεο πεξάζακε από ηελ παιαηόηεξε πιαηεία 

ηεο ηελ (Bourg-de-Four). Γνεηεπηηθή θαη αηκνζθαηξηθή απνηεινύζε ηελ αγνξά ηεο πόιεο από ηνλ 

9ν  αηώλα θαη κεηά. Σνλ 16ν αηώλα, εμόξηζηνη Πξνηεζηάληεο βξήθαλ εθεί θαηαθύγην ελώ ζήκεξα 

ηνπξίζηεο θαη ληόπηνη απνιακβάλνπλ ηνλ θαιό θαηξόζηα θαθέ θαη ζηα εζηηαηόξηα ηνπ.  

 Λίγα κέηξα παξαπέξα πεξάζακε κέζα από έλα όκνξθν πάξθν όπνπ δεζπόδεη ην κλεκείν ηεο 

κεηαξξύζκηζεο (Reformation Wall), πνπ αλεγέξζεθε ην 1917 ζε αλαγλώξηζε ηεο ζπκβνιήο ηεο 

Γελεύεο ζηελ Πξνηεζηαληηθή κεηαξξύζκηζε. ηε κέζε ηνπ κλεκείνπ είλαη νη θηγνύξεο ησλ εγεηώλ 



απηνύ ηνπ θηλήκαηνο νη νπνίεο πιαηζηώλνληαη από πνιηηηθνύο πνπ πξνώζεζαλ ηελ κεηαξξύζκηζε 

ηεο εθθιεζίαο. Αθνύ πεξπαηήζακε ζηηο όκνξθεο γέθπξεο ηεο ιίκλεο, αξθεηά θνπξαζκέλνη αιιά 

θνξησκέλνη ππέξνρεο εκπεηξίεο θαη εηθόλεο επηζηξέςακε ζην μελνδνρείν γηα ην δείπλν. 
 

Επίζκεψη ζηο CERN                                            

Σελ επόκελε κέξα, Γεπηέξα 9 επηεκβξίνπ 

θαη ώξα 09.00 ήηαλ ην ξαληεβνύ καο ζην 

Δξεπλεηηθό Κέληξν CERN. Σν CERN 

(Eπξσπατθόο Οξγαληζκόο Ππξεληθήο 

Έξεπλαο) βξίζθεηαη έμσ από ηελ Γελεύε ζε 

απόζηαζε 9Κm θαη ηδξύζεθε ην 1954 από 12 

επξσπατθά θξάηε. Σν αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ 

ζήκεξα είλαη 2300 πξνζσπηθό, 1400 

ππόηξνθνη θαη κέιε θαζώο θαη 12.500 

επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο. Απνζηνιή ηνπ 

CERN είλαη ε πξνώζεζε ηεο γλώζεο γηα ηνλ 

θόζκν γύξσ καο, πώο ήηαλ ε ύιε ζηα πξώηα 

ιεπηά ηεο ύπαξμεο ηνπ ύκπαληνο, ε αλάπηπμε 

λέσλ ηερλνινγηώλ γηα επηηαρπληέο θαη αληρλεπηέο, ε πιεξνθνξηθή- ην Web θαη ην GRID, ε ηαηξηθή 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεία, ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε επηζηεκόλσλ θαη κεραληθώλ. 

Αξρηθά έγηλε κία εηζήγεζε από Έιιελα εξεπλεηή ηνπ CERN ζε έλα από ηα ακθηζέαηξα ηνπ 

θέληξνπ όπνπ ελεκεξσζήθακε  γηα ηελ έξεπλα θαη ην επηζηεκνληθό έξγν πνπ επηηειείηαη εθεί. Ζ 

ελεκέξσζε απηή, κέζα από ζπδήηεζε θαη βίληεν ήηαλ ζρεηηθή κε ην ηζηνξηθό ίδξπζεο ηνπ 

Κέληξνπ, ηελ επηζηεκνληθή ηνπ πνξεία κέζα από ηε παξνπζίαζε θύξησλ εξεπλεηηθώλ 

πξνγξακκάησλπνπ έρνπλ πινπνηεζεί ή πινπνηνύληαη θαη ηε ζύλδεζε ησλ εξεπλεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ κε ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηώλ.  
Καηόπηλ επηζθεθηήθακε ην θέληξν ειέγρνπ ηνπ αληρλεπηή ATLAS ν νπνίνο είλαη έλα από ηα 

ηέζζεξα κεγάια πεηξάκαηα ζηνλ Μεγάιν Δπηηαρπληή Αδξνλίσλ (LHC). Ο αληρλεπηήο ρξεζηκνπνηεί 

κεηξήζεηο αθξηβείαο γηα λα σζήζεη ηα ζύλνξα ηεο γλώζεο, αλαδεηώληαο απαληήζεηο ζε ζεκειηώδε 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο ύιεο, ηηο ζεκειηώδεηο δπλάκεηο ηεο θύζεο θαη 

ηελ ζπκκεηξία ζην ζύκπαλ. Δθεί νη εξεπλεηέοέρνπλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάδνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

πξόηππνπ κνληέινπ ην νπνίν ζπκππθλώλεη ηελ ηξέρνπζα θαηαλόεζή καο γηα ην πνηα είλαη ηα 

δνκηθά ζηνηρεία ηεο ύιεο θαη πώο αιιειεπηδξνύλ. Απηέο νη κειέηεο νδήγεζαλ ην 2012 ζηελ 

αλαθάιπςε ηνπ  κπνδνλίνπ Χηγθο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζεσξηώλ γηα ηελ νξζόηεξε πεξηγξαθή 

ηνπ ζύκπαληνο. 

H μελάγεζε πεξηείρε ζηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζηνλ πξώην επηηαρπληή Synchrocyclotron ν νπνίνο 

θαηαζθεπάζηεθε ην 1957 γηα λα πξνζθέξεη ηηο πξώηεο δέζκεο ζσκαηηδίσλ ζηα πεηξάκαηα ηνπ 

CERN. Από ην 1964 ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ππξεληθή θπζηθή, ηελ αζηξνθπζηθή θαζώο θαη ζηελ 

ηαηξηθή θπζηθή αθνύ θαηαζθεπάζηεθαλ ηζρπξόηεξνη επηηαρπληέο. 

Αθνύ επραξηζηήζακε ηνλ εξεπλεηή θαη μελαγό γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο 

έδσζε, θαηεπζπλζήθακε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ CERN όπνπ είδακε από θνληά πνιινύο ηίηινπο 

επηζηεκνληθώλ ζπγγξακκάησλ θαη ηνλ ρώξν κειέηεο ησλ εξεπλεηώλ. ηε ζπλέρεηα γεπκαηίζακε 

ζην εζηηαηόξην ηνπ θέληξνπ ελώ δελ ράζακε ηελ επθαηξία λα ζπλνκηιήζνπκε κε Έιιελεο εξεπλεηέο 

πνπ ζπλαληήζακε εθεί θαζώο θαη κε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο άιισλ ρσξώλ πνπ επίζεο 

πξαγκαηνπνηνύζαλ επίζθεςε ζην θέληξν. 

ην κηθξό δηάιεηκκα πνπ είρακε πξηλ ηελ επίζθεςε ζην εξγαζηήξην καζεηηθώλ πεηξακάησλ ηνπ 

θέληξνπ (S’CoolLab) επηζθεθζήθακε ηελ έθζεζε κηθξόθνζκνο, όπνπ παξνπζηάδνληαη δηαρξνληθά 

δηάθνξα πεηξάκαηα (θάπνηα από απηά δηαδξαζηηθά),  θαη δηάθνξεο δηαηάμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θαηξνύο ζην CERN. Έμσ από ηελ είζνδν ηνπ θέληξνπ ππάξρεη κηα 

γηγάληηα μύιηλε ζθαίξα (The Globe) ζην εζσηεξηθό ηεο νπνίαο ππάξρεη κόληκε έθζεζε πνπ αθνξά 

ηε θπζηθή πςειώλ ελεξγεηώλ θαη ηελ ηζηνξία ησλ ζηνηρεησδώλ ζσκαηηδίσλ. Δθεί νη καζεηέο καο 

παξαθνινύζεζαλ ρξεζηκνπνηώληαο κέζα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο 



έξεπλαο ησλ ζηνηρεησδώλ ζσκαηηδίσλ θαη κία θαηαπιεθηηθή νπηηθναθνπζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ζύκπαληνο.  

Σειεπηαία ζηάζε ζηελ μελάγεζε καο ζην θέληξν απνηέιεζε ην εξγαζηήξην S’CoolLabόπνπ 

ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 4, νη καζεηέο θαηαζθεύαζαλ έλα ζάιακν λέθνπο (cloudchamber) ν 

νπνίνο απνηεινύζε ην πξώην κέζν αλίρλεπζεο ζσκαηηδίσλ. Με ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη κε 

ηε βνήζεηα μεξνύ πάγνπ θαη ηζνπξνπαλόιεο έθηηαμαλ κία αληρλεπηηθή δηάηαμε ζσκαηηδίσλ όπνπ 

κε βάζε ηελ ηξνρηά πνπ άθελαλ ηα δηάθνξα ζσκαηίδηα θαηόξζσζαλ λα ηα θαηεγνξηνπνηήζνπλ. 

Γίλνληαο γηα ιίγν εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ θαη νη ίδηνη πώο κε απιά κέζα κπνξεί θάπνηνο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλα. 

Αθήλνληαο πίζσ ην CERN θάλακε κία ηειεπηαία ζηάζε ζηελ Γελεύε όπνπ επηζθεθηήθακε 

ηνπηθά θαηαζηήκαηα γηα αγνξέο αλακλεζηηθώλ.Σν βξάδπ επηζηξέςακε ζην μελνδνρείν θαη 

γεπκαηίζακε ζε εζηηαηόξην ηεο πεξηνρήο πνπ δηακείλακε. Σν επόκελν πξσηλό πξηλ αλαρσξήζνπκε 

γηα ην αεξνδξόκην πεξηεγεζήθακε ζε έλα πάξθν θαη ζε κία ππαίζξηα αγνξά θνληά ζην μελνδνρείν. 

Σν κεζεκέξη αλαρσξήζακε από ην αεξνδξόκην γηα ην Ζξάθιεην θαη ην βξάδπ κε ιεσθνξείν 

επηζηξέςακε ζην ζρνιείν ηνπ Βάκνπ. 

 

 

 

Αποηίμηζη Εκπαιδεσηικής Επίζκεψης 

  
Δπηζηξέςακε γεκάηνη από εκπεηξίεο θαη γλώζεηο θαη κε ηνπο καζεηέο/ηξηέο καο επραξηζηεκέλνπο 

κε ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο ζε κεγάιν βαζκό αθνύ ραξαθηεξίδνπλ σο αμέραζηε θαη 
κνλαδηθή κέρξη ηώξα ηελ εκπεηξία από απηή ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. Αλαθέξνληαη ζηε γλσξηκία 

κε άιιεο θνπιηνύξεο, ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ ηνπίνπ θπζηθνύ θαη αζηηθνύ. Δπηζεκαίλνπλ ηελ 
πνηόηεηα δσήο πνπ ζπλάληεζαλ ζηε Γελεύε, ηελ νπνία ραξαθηεξίδνπλ σο πόιε πξόηππν. 

Δζηηάδνπλ βέβαηα ζηελ άξηζηε νξγάλσζε πνπ βίσζαλ ζην εξεπλεηηθό Κέληξν, ηηο γλώζεηο θαη 
εξεζίζκαηα γηα επηζηεκνληθό πξνζαλαηνιηζκό θαη αλάδεημε ησλ ηδηαηηέξσλ θιίζεσλ ηνπο πνπ 

πξνθιήζεθε. Γελ παξαιείπνπλ λα ζρνιηάζνπλ ην ζεηηθό θιίκα ζπλεξγαζίαο, ζπληξνθηθόηεηαο, 
νκαδηθόηεηαο, θεθηνύ θαη έκθαζεο ζην ζεηηθό πνπ αλαπηύρζεθε κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ. Γελ 

ηνπο δηαθεύγεη βέβαηα ην αθξηβό θόζηνο δσήο πνπ ζπλαληήζακε ζηελ Διβεηία.  
Από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλνδώλ ε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ραξαθηεξίδεηαη 

επηηπρεκέλε σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ βαζηθώλ ζηόρσλ ηεο . Όζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
καζεηώλ /ηξηώλ ραξαθηεξίδεηαη σο άξηζηε από θάζε άπνςε γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο;  

 ζπλέπεηα ζηε ηήξεζε ηνπ ρξόλνπ ζπλάληεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ 
πιαηζίνπ δξάζεο,

 ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ελεκέξσζε ζην Δξεπλεηηθό Κέληξν

 αλεθηηθόηεηα ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ

 ζεηηθνί, ζπκκεηνρηθνί, ελεξγεηηθνί δέθηεο ησλ επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ 

πνπ πξνζέιαβαλ ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα.

 

 πλνςίδνληαο, ζεσξνύκε όηη ε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηέθζεθε κε επηηπρία ράξηλ ηεο 

επηκνλήο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο ηεο Β΄ηάμεο, ηνπ έλζεξκνπ δήινπ θαη ζηήξημεο ησλ γνλέσλ θαη 

ηελ κεγάιε πξνζπάζεηα θαη πξνζνρή ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο απνζηνιήο ησλ ζπλνδώλ 

εθπαηδεπηηθώλ. Αλαπηύρζεθε εμαίξεηε ζπλεξγαζία αλαδεηθλύνληαο ζηελ πξάμε ηελ αμία ησλ 

αξρώλ ηεο ζπιινγηθόηεηαο, ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο, ηνπ αιιεινζεβαζκνύ, ηεο ζπλαπόθαζεο 

θαηόπηλ δηαβνύιεπζεο θαη ηεο έκθαζεο ζην ζεηηθό. Γηα εκαο, ζαλ νκάδα, ζηνρεύνπκε ζηε 

βειηησηηθή αλαηξνθνδόηεζε παξόκνησλ εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ.  
Ζ νκάδα ηεο εθπαηδεπηηθήο απνζηνιήο ζαο επραξηζηεί γηα ην ρξόλν θαη ηελ πξνζνρή ζαο. 

Παξακέλεη ζηε δηάζεζή ζαο γηα όηη ζρεηηθό κε ηελ εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ζην CERN. 
 
Οη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί: 
Εαλλήο Θνδσξήο, Μαζεκαηηθόο 
Βηνιάθεο ηξάηνο, Φπζηθόο 


