
 
 

Το σχολείο μας με χαρά σας ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση δυο 

διεθνών συνεργασιών που πραγματοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες 

του τμήματος Δ2 του σχολείου μας μαζί με τη δασκάλα τους κ.Κρύστη 

συμμετέχοντας στο International School Award (ISA) στο πλαίσιο του 

καινοτόμου προγράμματος «Ταξιδεύοντας και Μαθαίνοντας με τον 

Καταστατικό Χάρτη της Γης – The Earth Charter». Οι δυο διεθνείς 

συνεργασίες αφορούν σε σχολεία της Ινδίας και του Λιβάνου 

αντίστοιχα.  

 

 

                    
 

 

Συγκεκριμένα, η συνεργασία με σχολείο της Ινδίας KMC Public Senior 

Secondary School of Delhi αφορά στο project «Συλλογή και παρουσίαση 

πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των εργατών σε 

εργοστάσιο βαφής υφασμάτων της Ινδίας, εντοπισμός έλλειψης σχετικών 

σημάτων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και η μόλυνση 

του περιβάλλοντος από τα λύματα του εργοστασίου.» Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες του σχολείου της Ινδίας πραγματοποίησαν επιτόπια έρευνα 

σε εργοστάσιο της περιοχής τους και μας απέστειλαν σχετικό 

φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό προκειμένου να εντοπίσουν οι 

μαθητές και οι μαθήτριες του Δ2 τους χώρους του εργοστασίου που 

απειλούν την ασφάλεια των εργαζομένων και να καταγράψουν την 

έλλειψη σχετικής σήμανσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο την υγεία των 

εργαζόμενων. Ακολούθησε και περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών 

αυτών σχετικά με την μόλυνση του περιβάλλοντος από τα λύματα του 

εργοστασίου. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ 

http://kristifolia.wix.com/earth#!indiaisa/c9b2 
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Η συνεργασία με σχολείο του Λιβάνου, το Dmeet Official Intermediate 

School in Beirut αφορά στο project «Φυτά και δέντρα». Οι μαθητές 

και οι μαθήτριες του Λιβάνου στο πλαίσιο διαμόρφωσης της αυλής του 

σχολείου τους φύτεψαν δέντρα και καλλωπιστικά φυτά ενώ μια άλλη 

ομάδα του σχολείου ασχολήθηκε με την καταγραφή των φυτών και των 

δέντρων που καλλιεργούνται και στις δύο χώρες. Έφτιαξαν 

παρουσιάσεις, έντυπες και ψηφιακές και αφού σχεδίασαν τον χάρτη της 

Ελλάδας σημείωσαν τις περιοχές της Ελλάδος που καλλιεργούνται τα 

ίδια είδη δέντρων και φυτών. Η συνεργασία αυτή ολοκληρώθηκε με την 

πραγματοποίηση ζωντανής σύνδεσης μέσω skype και των δύο σχολείων, 

κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν συνολικά οι εργασίες 

όλων των μαθητών. Οι μαθητές του σχολείου μας παρουσίασαν τα 

θερμοκήπια από ανακυκλώσιμα υλικά που έφτιαξαν αλλά και τα σπορεία 

που διατηρούν στην τάξη τους. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ 

http://kristifolia.wix.com/earth#!lebanonisa/c1iqt  
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