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«Έκθεση απολογισμού εκπαιδευτικής επίσκεψης Β΄ τάξης  1
ου

 ΓΕΛ Ζακύνθου 

στο CERN της Ελβετίας » 
 

 

     Μετά την πάροδο μιας εύλογης  από άποψη χρόνου αναστοχαστικής περιόδου από την 

πραγματοποίηση  της εκπαιδευτικής  επίσκεψης  μαθητών/τριών της Β΄ τάξης του 1
ου

 ΓΕΛ 

Ζακύνθου στο Ερευνητικό Κέντρο CERN της Ελβετίας  σας αναφέρουμε συνοπτικά την εμπειρία 

και τις εντυπώσεις, παρατηρήσεις μας όσον αφορά την προετοιμασία αυτής, τη επίσκεψη 

καθεαυτή, το αντίκτυπο αυτής στη μαθητική ομάδα και την ανταποδοτικότητά της, κατά τη δική 

μας εκτίμηση,  στην αναζήτηση της επιστημονικής γνώσης  από  τους  μαθητές /τριές μας. 

 

Α. Προετοιμασία Εκπαιδευτικής Επίσκεψης 

 

     Μετά από αίτημα της μαθητικής κοινότητας της Β΄ τάξης προς τη Διεύθυνση του σχολείου για 

την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης με το σκεπτικό  του εγγενούς ενδιαφέροντος αυτών  

για την εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση της επιστήμης της φυσικής ανταποκρίθηκε ο 

Σύλλογος των εκπαιδευτικών του σχολείου  στην πρωτοβουλία τους. Τονίζεται ότι  κατά 

προτεραιότητα στοχεύσαμε στην ενίσχυση του   εσωτερικού  κινήτρου μάθησης των μαθητών μας ,  

στον εμπλουτισμό της επιστημονικής γνώσης που παρέχει η δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και  εν συνεχεία στην παιδαγωγική αξία των εκπαιδευτικών εκδρομών και μάλιστα σε άλλη χώρα. 

Προς τούτο ενεργοποιήσαμε όλη τη σχολική κοινότητα δηλαδή μαθητική κοινότητα , Σύλλογο 

Εκπαιδευτικών, Σύλλογο Γονέων και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου αλλά και τοπικούς φορείς για τη στήριξη 

της πρότασης και των διαδικασιών υλοποίησής της .  

Επιπλέον, για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών και εκπλήρωση των κύριων και επιμέρους 

στόχων αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης συνεργαστήκαμε με την Πρεσβεία της Ελβετίας και 

ζητήσαμε την αποστολή επιμορφωτικού και ενημερωτικού υλικού για την Ελβετία. Η ανταπόκριση 

με την παροχή φυλλαδίων, cds, dvds και μικρών δώρων για τους μαθητές και η χρήση του 

διαδικτύου έδωσε την ευκαιρία στο σχολείο να αναπτύξουμε τη διαθεματική προσέγγιση στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και συγκεκριμένα στα  μαθήματα των ξένων γλωσσών, 

πληροφορικής, ιστορίας και φυσικής και χημείας. Επιπλέον, ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ της Ζακύνθου 

ήλθε στο σχολείο και ενημέρωσε τους μαθητές για το Ερευνητικό Κέντρο και το επιστημονικό του 

έργο.  

  Στο όλο εγχείρημα, το οποίο εμείς αντιμετωπίσαμε σαν ένα project , ακολουθήσαμε τις αρχές της 

συλλογικότητας, της διαφάνειας , της συναπόφασης και της συνεργασίας, αρχές που οφείλουμε να 

προβάλλουμε στην πράξη στους νέους ανθρώπους ακολουθώντας το οικοσυστημικό μοντέλο 

διοίκησης  ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Άξιο αναφοράς  θεωρούμε εδώ τη διεξαγωγή μυστικής  

ψηφοφορίας μεταξύ των μαθητών/τριών  της Β’ τάξης  για τον τρόπο χρησιμοποίησης οικονομικής 

βοήθειας που λάβαμε. Συγκεκριμένα, η Μητρόπολη Ζακύνθου, αλλά και τα έσοδα από 

Χριστουγεννιάτικο Μπαζαάρ που οργανώσαμε σε συνεργασία με τους γονείς  και μαθητές μας που  

συμμετείχαν  με θεατρικό δρώμενο παντομίμας σε κεντρικό δρόμο της πόλης μας συνέβαλαν στη 

μείωση των εξόδων για οικονομικά αδύναμους μαθητές μας. Όσον αφορά το αποτέλεσμα 

ψηφοφορίας κατέδειξε την ευαισθησία των νέων για κοινωνική αλληλεγγύη και στήριξη των 

αδύναμων οικονομικά μελών της μαθητικής κοινότητας. 

 Οφείλουμε όμως εδώ να αναφέρουμε τη δυσκολία που προέκυψε με την αλλαγή του νόμου για τις 

σχολικές εκδρομές μέσα στο Δεκέμβρη ή θα έλεγα ότι έφερε σε αδιέξοδο τις διαδικασίες  

οργάνωσης της εκπαιδευτικής επίσκεψης ,οι οποίες ξεπεράστηκαν μόνο με την ουσιαστική στήριξη 

του συλλόγου Γονέων και της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου, τη συμμετοχή εκπροσώπων των μαθητών σε 

συλλογικά όργανα καθώς και την παροχή διοικητικού έργου από το σχολείο την περίοδο  των 

διακοπών των Χριστουγέννων. 

 

Β.Υλοποίηση Εκπ/κής Επίσκεψης στο CERN 

Β.1. Γενικές Πληροφορίες  
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    Η επίσκεψη διήρκησε 6 μέρες από 19 – 24 Φεβρουαρίου 2012. Συμμετείχαν 65 μαθητές/τριες 

και 5 συνοδοί εκπαιδευτικοί.Ταξιδέψαμε με πλοίο μέχρι την Αγκόνα της Ιταλίας και το υπόλοιπο 

ταξίδι μέχρι την Ελβετία με  τουριστικό λεωφορείο. Ο καιρός ήταν ηλιόλουστος σε πείσμα των 

κρύων ημερών που περνούσε την περίοδο αυτή η κεντρική Ευρώπη με χαμηλές αλλά όχι 

ασυνήθιστες για τα παιδιά θερμοκρασίες.  

 

Β.2.Επίσκεψη στο CERN 

    Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 ήταν το ραντεβού μας  στο Ερευνητικό Κέντρο και 

διήρκησε 3 ώρες. Περιελάμβανε μια γενική ενημέρωση σε ολομέλεια όλων των μαθητών μας, στο 

αμφιθέατρο του Κέντρου. Η ενημέρωση αυτή, μέσα από λόγο, εικόνα  και  σχεδιαγράμματα,  ήταν 

σχετική με το ιστορικό ίδρυσης του Κέντρου, την επιστημονική του πορεία μέσα από τη 

παρουσίαση κύριων ερευνητικών προγραμμάτων ( projects)  που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται, 

τη σύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής 

των πολιτών, καθώς και η περιγραφή του κύριου ερευνητικού προγράμματος που είναι η 

αναζήτηση του σωματιδίου Higgs, του λεγόμενου σωματιδίου του θεού. 

    Κατόπιν οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις υποομάδες και μετακινήθηκαν σε χώρους επιμέρους 

ερευνητικών προγραμμάτων, όπως του προγράμματος Atlas και στη συνέχεια σε χώρους όπου 

υπήρχαν επιταχυντήρες όπου εξηγήθηκε ο τρόπος λειτουργίας τους, η χρησιμότητά τους και η  

συμβολή τους στα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται εκεί. Οι επιστήμονες οι οποίοι μας 

ενημέρωσαν, εξήγησαν επιστημονικά και μας ξενάγησαν ήταν έλληνες με ιδιαίτερη ζέση, πρόθυμοι 

να εξηγήσουν και να παρουσιάσουν ελκυστικά τα επιστημονικά δεδομένα και υπομονετικοί με τον 

καταιγισμό ερωτήσεων εκ μέρους των μαθητών/τριών.  

Η ομάδα μας ήταν ιδιαίτερα δεκτική στη παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων, υποθέσεων 

εργασίας, στην περιγραφή πειραμάτων και εντάχτηκαν με ενθουσιασμό στο επιστημονικό κλίμα με 

καταιγισμό ερωτημάτων  σχετικά με τα πειράματα τις ερευνητικές εργασίες αλλά και την 

αναζήτηση της γνώσης γενικότερα και τη συσχέτιση αυτής με βαθύτερα  φιλοσοφικά 

πανανθρώπινα ερωτήματα. 

Επισκεφτήκαμε επίσης και δύο επιστημονικές εκθέσεις που ήταν σε παρουσίαση στις κτηριακές 

εγκαταστάσεις του Κέντρου σχετικές με τον μικρόκοσμο  

Ολοκληρώσαμε την επίσκεψη εκδηλώνοντας την ευχαριστία μας για το φιλόξενο και  ζεστό κλίμα 

που μας περιέβαλαν με την παροχή μαντολάτου, τοπικού προϊόντος της Ζακύνθου ως δώρου στους 

υπευθύνους και επιστήμονες. 
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Β.3.Περιήγηση στην πόλη της Γενεύης  

 

   Μετά την επίσκεψη στο CERN περιηγηθήκαμε με το τουριστικό λεωφορείο που είχαμε στη 

διάθεσή μας το κέντρο της πόλης όπου οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να προσλάβουν μια 

γενική εντύπωση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης, να έχουν βραδινό γεύμα εκεί και να 

αγοράσουν τις γνωστές σοκολάτες της Ελβετίας.  

 
 

Β.4. Επίσκεψη στο Μιλάνο 

   Την επόμενη μέρα Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου πήραμε το δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεση 

στάση το Μιλάνο . Φτάσαμε εκεί το απόγευμα και ακολουθήσαμε μια  περιήγηση της πόλης με το 

λεωφορείο και εν συνεχεία οδικώς και χωρισμένοι σε υποομάδες με ένα συνοδό εκπαιδευτικό 

συντονιστή κάθε ομάδας επισκεφτήκαμε αξιοθέατα της πόλης, όπως το μητροπολιτικό  ναό 

Duomo. Παρακολουθήσαμε την θεία λειτουργία όπου οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από την 

ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε . Δειπνήσαμε τα τοπικά εδέσματα της Ιταλίας. 
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Γ. Αποτίμηση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης  

    Επιστρέψαμε  γεμάτοι από εμπειρίες και γνώσεις και με τους μαθητές/τριές μας ευχαριστημένους 

με την εκπλήρωση των προσδοκιών τους σε μεγάλο βαθμό όπως αναφέρουν σε σχετικό 

ερωτηματολόγιο αποτίμησης της εκπαιδευτικής επίσκεψης που δόθηκε στο δρόμο για το πορθμείο 

της Κυλλήνης.  

   Έτσι λοιπόν τα παιδιά χαρακτηρίζουν ως αξέχαστη και μοναδική μέχρι τώρα την εμπειρία από 

αυτή την εκπαιδευτική εκδρομή. Αναφέρονται στη γνωριμία με άλλες κουλτούρες, τη 

διαφορετικότητα του τοπίου φυσικού και αστικού, δομημένου με ιδιαίτερη εντύπωση να τους 

προκαλεί η αρχιτεκτονική του Duomo στο Μιλάνο και των άλλων  δομημένων μνημείων  της 

πόλης αυτής.  Επισημαίνουν την ποιότητα ζωής που συνάντησαν στην Ελβετία και στη Γενεύη 

συγκεκριμένα, την οποία χαρακτηρίζουν ως πόλη πρότυπο. Εστιάζουν βέβαια στην άριστη 

οργάνωση που βίωσαν στο ερευνητικό Κέντρο,  τις γνώσεις και ερεθίσματα για επιστημονικό 

προσανατολισμό και ανάδειξη των ιδιαιτέρων κλίσεων τους που προκλήθηκε . Δεν παραλείπουν να 

σχολιάσουν το θετικό κλίμα  συνεργασίας, συντροφικότητας, ομαδικότητας, κεφιού και έμφασης 

στο θετικό που αναπτύχθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών και της 

ορθής διαχείρισης των προβλημάτων που ανέκυψαν. Δεν τους διαφεύγει βέβαια το ακριβό κόστος 

ζωής που συναντήσαμε στην Ελβετία.  

   Από την πλευρά των εκπαιδευτικών συνοδών η εκπαιδευτική εκδρομή χαρακτηρίζεται 

επιτυχημένη ως προς την εκπλήρωση των βασικών στόχων της . Όσον αφορά τη συμπεριφορά των 

μαθητών /τριών χαρακτηρίζεται ως άριστη από κάθε άποψη για τους παρακάτω λόγους; 

 συνέπεια στη τήρηση του χρόνου συνάντησης και υλοποίησης του προγραμματισμένου 

πλαισίου δράσης,  

  ιδιαίτερη προσοχή στην ενημέρωση στο Ερευνητικό Κέντρο  

 ανεκτικότητα στη διαχείριση  προβλημάτων που προέκυψαν,  

 αλληλεγγύη σε συμμαθητές τους που παρουσίασαν  ελαφριές ιώσεις κατά την επιστροφή  

  θετικοί, συμμετοχικοί, ενεργητικοί δέκτες των επιστημονικών δεδομένων και 

πληροφοριών που προσέλαβαν σε μικρό χρονικό διάστημα.. 

Καταλήγουμε τη σύντομη παρουσίαση με την έμφαση στο πολιτισμένο εκτός από επιστημονικό 

περιβάλλον που βιώσαμε καθώς μας νοιάστηκαν και άμβλυναν μικρές αρρυθμίες που προέκυψαν 

που είχαν να κάνουν με παραλείψεις ή διάθεση παραγοντισμού, χαρακτηριστικό, επιτρέψτε μας να 

πούμε, με το παρορμητικό και τη στάση της  αd hoc διευθέτησης, επίλυσης προβλημάτων . 
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Εκπαιδευτικοί και  γονείς οφείλουμε να παρέχουμε θετικό πρότυπο παραδειγματισμού στους νέους 

μας  και να ελαχιστοποιούμε τη διάψευση υψηλών στόχων και προσδοκιών των μαθητών/τριών 

μας. 

Εκ μέρους μας, τονίζεται όμως η αποφυγή  υλοποίησης τέτοιων εκπαιδευτικών επισκέψεων στην 

καρδιά του χειμώνα, κάτι που εμείς δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε λόγω μη εύρεσης άλλης 

ημερομηνίας  για επίσκεψη στο CERN παρά μόνο τον Μάιο, ημερομηνία απαγορευτική για μας 

λόγω των εξετάσεων. Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την πικρία των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών όπου σε εποχές οικονομικής κρίσης, δυσπραγίας και περικοπής των χαμηλών 

μισθών μας, αναλάβαμε μόνοι την ευθύνη μιας τέτοιας αποστολής με τη συμμετοχή 65 

μαθητών/τριών  χωρίς την καταβολή  οικονομικής αποζημίωσης εξόδων από την πολιτεία, κάτι το 

οποίο έχει αντίκτυπο στις καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις  διαβίωσής μας.  

 

Αποτύπωμα Αρχηγού αποστολής 

 

   Η εκπαιδευτική αποστολή στέφθηκε με επιτυχία χάριν της επιμονής της μαθητικής κοινότητας 

της Β΄τάξης, του ένθερμου ζήλου και στήριξης των γονέων και την κατάθεση ψυχής σε όλες τις 

φάσεις της εκπαιδευτικής αποστολής των συνοδών εκπαιδευτικών κ.κ. Αικατερίνης Τσικρίκα 

φιλολόγου, του κ.κ. Παναγιώτη Μουζάκη πληροφορικής, του κ.κ. Διονυσίου Ζαφειρόπουλου 

θεολόγου και του κ.κ. Νικολάου Μίχου οικονομολόγου. Ανέπτυξαν  εξαίρετη συνεργασία και 

δράση με την αρχηγό, διευθύντρια του σχολείου Κ. Παναγιώτα Ακτύπη αλλά και τους 

μαθητές/τριες της  αποστολής, αναδεικνύοντας στην πράξη την αξία των αρχών της 

συλλογικότητας, της συμπληρωματικότητας, του αλληλοσεβασμού, της συναπόφασης κατόπιν 

διαβούλευσης και της έμφασης στο θετικό.  

 Μελανό σημείο για μας,  η απουσία του συνόλου των μαθητών /τριών της Β’ τάξης που  πολλοί εξ 

αυτών δε μπόρεσαν λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Επιπλέον, η ελαφριά αδιαθεσία κάποιων 

μαθητών μας καθώς και τα υπολείμματα του παραγοντισμού και της ad hoc πρόκλησης επίλυσης 

προβλημάτων που θα μπορούσαν να εξαλειφθούν εάν όλοι οι συμβαλλόμενοι στην εκπλήρωση των 

υψηλών στόχων αυτής της εκπαιδευτικής αποστολής  μοιράζονταν το ίδιο υψηλό αίσθημα ευθύνης. 

Το τελευταίο αναφέρεται γιατί αποτελεί χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας που  συνεχώς 

αναστοχάζεται και αποτιμά το δείκτη ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο 

αλλά και προς τους νέους περισσότερο. Για μας, σαν ομάδα, στοχεύουμε στη βελτιωτική 

ανατροφοδότηση  παρόμοιων εκπαιδευτικών επισκέψεων. 

   Η ομάδα της εκπαιδευτικής αποστολής σας ευχαριστεί για το χρόνο και την προσοχή σας. 

Παραμένει στη διάθεσή σας για  ότι σχετικό με την εκπαιδευτική αποστολή στο CERN.  

   

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ και ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ CERN 
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