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Εκπαιδευτική Εκδρομή στο CERN, 13-17/4/2016 

 

Αγαπητοί γονείς, 

το σχολείο μας  θα πραγματοποιήσει 5ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Cern στην Ελβετία στις 

13-17/4/2016. Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν μαθητές της Γ και Β Γυμνασίου. Ο αριθμός των 

μαθητών που θα συμμετάσχουν δεν μπορεί να είναι μεγάλος λόγω του περιορισμού που θέτει το 

Cern στο μέγεθος του group. 

 Η εκδρομή θα έχει επιστημονικό-τεχνολογικό χαρακτήρα (εκτός από το Cern θα επισκεφτούμε το 

μεγαλύτερο μουσείο επιστήμης και τεχνολογίας στην Ιταλία με ειδική πτέρυγα για τον Leonardo Da 

Vinci), επίσης θα παρουσιάζει μεγάλο πολιτιστικό ενδιαφέρον (Σκάλα του Μιλάνου, Καθεδρικός 

ναός Duomo, Μυστικός δείπνος του Da Vinci στην Santa Maria delle Grazie, Πινακοθήκη Brera) και 

φυσικά θα έχει και ψυχαγωγικό χαρακτήρα (Άλπεις-Σαμονί, Αννεσί-η Βενετία της Γαλλίας, 

μεσαιωνική πόλη της Βέρνης). 

Το ακριβές πρόγραμμα είναι φυσικά υπό διαμόρφωση. Οι γενικές γραμμές του είναι οι εξής: 

13/4/2016 ΘεσσαλονίκηΜιλάνο αεροπορικώς 

Μιλάνο Γενεύη Οδικώς (300χλμ περίπου) με στάση στο Σαμονί στις Άλπεις και 

στην Ανεσί, την Βενετία της Γαλλίας. Διανυκτέρευση στην Γενεύη. 

14/4/2016 Πρωί: Επίσκεψη και ξενάγηση στο Cern (Παρουσιάσεις, προβολές κτλ) 

Απόγευμα: περιήγηση στην Γενεύη (Μέγαρο των Εθνών, το μουσείο του Ερυθρού 

Σταυρού, Ζετ ντ'Ο, το ψηλότερο σιντριβάνι της Ευρώπης, κτλ) Διανυκτέρευση 

στην Γενεύη. 

15/4/2016 ΓενεύηΛωζάννηΒέρνη Μιλάνο οδικώς. Επισκεπτόμαστε το μουσείο των 

Ολυμπιακών  Αγώνων στη Λωζάννη, το σπίτι του Αϊνστάιν στη Βέρνη, την τάφρο 

των αρκούδων, τη γραφική μεσαιωνική  πόλη της Βέρνης.  Διανυκτέρευση στο 

Μιλάνο. 

16/4/2016 Περιήγηση στο Μιλάνο (Καθεδρικός ναός Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, 

Μυστικός δείπνος του Da Vinci στην Santa Maria delle Grazie, Πινακοθήκη Brera, 

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia,  Σκάλα του Μιλάνου) 

Διανυκτέρευση στο Μιλάνο. 

17/4/2015 ΜιλάνοΘεσσαλονίκη αεροπορικώς 

Η εκδρομή θα κοστίσει περίπου 500€ (μετακινήσεις, διαμονή, πρωινό). 



Λόγω των αεροπορικών εισιτηρίων που είναι φθηνότερα όσο νωρίτερα γίνεται η αγορά τους,  θα 

σας παρακαλούσαμε αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχει το παιδί σας στην εκδρομή να 

συμπληρώσετε άμεσα την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτουμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 

κληθείτε να δώσετε περίπου 100€ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, για την αγορά των 

εισιτηρίων.  

Τι είναι το Cern 

Το CERN (το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών), είναι το μεγαλύτερο πειραματικό κέντρο 

ερευνών σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο.. Το Cern βρίσκεται πάνω στα Γαλλοελβετικά σύνορα, 

δυτικά της Γενεύης. Περίπου 6500 επιστήμονες, που εκπροσωπούν 500 πανεπιστήμια και πάνω από 

80 εθνικότητες, εργάζονται σε αυτό. 

 Στο CERN λειτουργούν πολλοί επιταχυντές σωματιδίων, ένας εκ των οποίων είναι ο LHC (Μέγας 

Επιταχυντής Αδρονίων), ο οποίος αναπτύσσεται σε υπόγεια κυκλική σήραγγα περιφέρειας 27 

χιλιομέτρων που επιτρέπει στα πρωτόνια να επιταχύνονται σε πολύ υψηλές ενέργειες. 

Το Cern έγινε ευρέως γνωστό τα τελευταία χρόνια λόγω της ανακαλύψεως ενός σωματιδίου, του 

Μποζονίου του Higgs ή αλλιώς του «Σωματιδίου του Θεού». 

Τα επιτεύγματα του Cern δεν περιορίζονται όμως μόνο στη Φυσική. Ο παγκόσμιος ιστός (το 

WorldWideWeb) με τις ιστοσελίδες που όλοι πια χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας ξεκίνησε 

από το Cern. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία 

Η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής: Δαργινίδου Λεμονιά 

Οι καθηγήτριες: Γεωγιάδου Κερατσώ, Φωτιάδου Γλυκερία, Ψάλτου Ματίνα 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF

