
Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών Γ΄  Γ/σίου στο πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 

 

     Την Τετάρτη, 7/12/2022,  στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων του σχολείου μας με θέματα:  1
ο
] Αειφορία και υλικός - άυλος 

πολιτισμός  (Μαθαίνω για τον τόπο μου μέσα από τη Νεοελληνική Λογοτεχνία) και 2
ο
] 

Ενέργεια και ανθρώπινος πολιτισμός : Εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στο Μέτσοβο.  

 

 

 

 

      Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του 1
ου

 Γυμνασίου Φιλιππιάδας με τους συντονιστές των 

προγραμμάτων καθηγητές κ. Μαρία Ρέντζιου, κ. Ιωάννη Ράγκο αντίστοιχα και τον συνοδό 

καθηγητή κ. Καρανίκα Θεόδωρο επισκέφθηκαν αρχικά το Μετσόβιο Κέντρο 

Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του ΕΜΠ στο Μέτσοβο. Εκεί ενημερώθηκαν για τις 
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δράσεις και την ιστορία του Ε.Μ.Π.  και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. καθώς κα του μεταπτυχιακού 

προγράμματος του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" από 

τον  Υ.Δ.  Α. Μπαλάσκα 

 

 

.  

 

 



Εκτός της παρουσίασης που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών δίνοντας 

πλούσιες πληροφορίες και στοιχεία για τις ορεινές περιοχές, διοργανώθηκε και ένα 

διασκεδαστικό quiz γνώσεων για τα βουνά και βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες από τις 

δράσεις και την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Κέντρου υπό την ευγενική φιλοξενία των 

ερευνητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

 

 

  

 Οι μαθητές μας ως συμβολική πράξη ανταπόδοσης της φιλοξενίας έφεραν φρούτα 

από τον τόπο τους, τον εύφορο κάμπο της Ηπείρου, ζώντας στην πράξη την έννοια της 

αειφορίας, γνώρισαν τον τόπο τους, ευαισθητοποιήθηκαν για αυτόν, με στόχο να 

προσπαθήσουν για την προστασία και τη βελτίωσή του, διαμορφώνοντας συνθήκες που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.  



 

     Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου, γνωστό και ως 

«Αρχοντικό», που στεγάζεται στο ανοικοδομημένο Αρχοντικό Τοσίτσα, το πατρογονικό της 

γνωστής οικογένειας ευεργετών που κτίστηκε αρχικά το 1661.  

 

 



 

Έτσι μέσα από τη μάθηση στην πράξη μέσω της μελέτης πεδίου (βασικός στόχος 

του εκπαιδευτικού προγράμματος) και ερχόμενοι σε επαφή με παλιότερους τρόπους ζωής, 

κυρίως του τόπου τους, της Ηπείρου, βλέπουν την αλληλοεπίδραση του ορεινού φυσικού 

περιβάλλοντος, των κοινωνιών και των τοπικών πολιτισμών που αναπτύσσονται εδώ 

(παραδοσιακοί πολιτισμοί της οικονομικής ακμής του τόπου, κτισμένο 

περιβάλλον,  αντικείμενα ιστορικής μνήμης, λαϊκές δοξασίες και συνήθειες…). 

     Η εκπαιδευτική μας επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ελεύθερη περιήγηση στο κέντρο 

του Μετσόβου όπου τα παιδιά αξιοποίησαν  τον διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο τους για 

χαλάρωση και φαγητό. Οι μαθητές ακολουθούσαν τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών 

καθ΄ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης και όλοι ανεξαιρέτως συνεργάστηκαν άψογα 

δείχνοντας ενδιαφέρον για τους χώρους που επισκέφθηκαν. Έτσι με την επιτυχημένη αυτή 

εκπαιδευτική δράση ως  αφόρμηση των προγραμμάτων μας,  σχεδιάζουμε τις επόμενες 

διδακτικές εξορμήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στη  σχολική χρονιά. 

 

 

 

 Ο Διευθυντής, οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του 1ου 

Γυμνασίου Φιλιππιάδας ευχαριστούμε θερμά το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. για τη δυνατότητα 

που δόθηκε στους μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου μας που συμμετείχαν στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του στο Μέτσοβο, να 

ξεναγηθούν στους χώρους και να ενημερωθούν για τις δράσεις και την ιστορία του 

Ε.Μ.Π.  και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., καθώς και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΜΠ  

"Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" από τον  Υ.Δ.  Α. Μπαλάσκα. 

Ευχαριστούμε τον υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης (Ε.Τ.Ε.Π.), κ. Μ. Κοφινά για την 

αμέριστη βοήθειά του στην οργάνωση της δράσης πριν και κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης, τον Συντονιστή, Καθηγητή ΕΜΠ κ. Δημήτρη Καλιαμπάκο για την έγκριση του 

αιτήματος της επίσκεψής μας και όλους για τη φιλόξενη διάθεση. 

 



              Ο Διευθυντής                                                                          Οι Καθηγητές  

 

                Α. Νάστος      Μ. Ρέντζιου      Ι. Ράγκος 

 

 


