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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις του προγράμματος 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Παρεμβάσεις του ανθρώπου στα οικοσυστήματα. Κλιματική 

αλλαγή και μετανάστευση» σε συνεργασία με τον όμιλο Βιολογίας στο εξωτερικό και στο 

εσωτερικό: 

Α. Στην τετραήμερη επίσκεψη μας στο εξωτερικό επισκεφτήκαμε την πόλη της Γαλλίας 

Samoni και μεταφερθήκαμε στον μεγαλύτερο παγετώνα της Ευρώπης La Mer de Glace που 

μειώνεται σταδιακά λόγω της κλιματικής αλλαγής. Επισκεφτήκαμε τη Λωζάνη και το 

μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων, την περίφημη βιβλιοθήκη της Ρόλεξ και το παραδοσιακό 

εργοστάσιο σοκολάτας της Nestle-Le Callier. Αξέχαστη εμπειρία ήταν η επίσκεψή μας στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό πυρηνικών ερευνών CERN όπου ο Έλληνας καθηγητής Αλεξόπουλος 

Αγγελος μας ξενάγησε στο χώρο και μας έδειξε όλη την ιστορία του Cern τον τρόπο που 

λειτουργούν οι επιταχυντές και τα πειράματα που γίνονται εκεί. Ξεναγηθήκαμε στη Γενεύη, 

είδαμε το περίφημο λουλουδάτο ρολόι με τα άπειρα λουλούδια του και το τεράστιο 

συντριβάνι σύμβολο Jet d’Eauπου που πετάει το νερό σε ύψος τρεις φορές μεγαλύτερο από 

το άγαλμα της Eλευθερίας. Tέλος καταλήξαμε στο Μιλάνο όπου στην Πιάτσα Ντουόμο στην 

καρδιά του Μιλάνου θαυμάσαμε τον Καθεδρικό Ναό με τα 2.800 αγάλματα και αφού 

διασχίσαμε με την περίφημη Γκαλλέρια Βιτόριο Εμμανουέλλε φτάσαμε στην Πιάτσα Ντε λα 

Σκάλα όπου βρίσκεται η περίφημη όπερα του Μιλάνου Η Επιστροφή μάς βρήκε γεμάτους 

εμπειρίες, εικόνες και ευχάριστες αναμνήσεις. Μπορείτε να δείτε εικόνες και βίντεο από 

την επίσκεψή μας πατώντας εδώ. 

https://drive.google.com/file/d/0Bx98IrBM9J7FTGplQVlXcW9IbE0/view?usp=sharing  

 

Β. Στη διήμερη επίσκεψή μας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου Αρκαδίας 

είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε περιοχές με έντονο οικολογικό ενδιαφέρον όπως το 

δάσος των δενδρόκεδρων στην περιοχή της Μαλεβής και τη Λιμνοθάλασσα του Μούστου 

που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών 

NATURA 2000. Μελετήσαμε το πεδίο στο δασικό οικοσύστημα, κάναμε αναγνώριση φυτών, 

παρατήρηση, φωτογράφιση και συμπλήρωση φύλλων εργασίας. Παρουσιάσαμε τα 

αποτελέσματά μας με όμορφο τρόπο με παιχνίδια ενεργοποίησης και γνώσεων. Στον 

υδροβιότοπο του Μούστου στο παράλιο Άστρος πραγματοποιήσαμε δραστηριότητες 

πεδίου, παρατήρησης, μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού, αναγνώριση και 

καταγραφή βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων. Τέλος πριν επιστρέψουμε στην Αθήνα 

επισκεφτήκαμε και το Ναύπλιο. Μπορείτε να δείτε εικόνες και βίντεο από την επίσκεψη 

https://drive.google.com/file/d/0Bx98IrBM9J7FTGplQVlXcW9IbE0/view?usp=sharing


πατώντας εδώ. 

https://drive.google.com/file/d/0Bx98IrBM9J7FenhEZEx6MmVSc1E/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0Bx98IrBM9J7FenhEZEx6MmVSc1E/view?usp=sharing

