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Καλλιεργώ... 
Eποχικά φυτά στο βιολογικό  
λαχανόκηπο με τρόπο διασκεδαστικό, 
παραδοσιακό, οικολογικό.
Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις καθημερινές εργασίες σ’ ένα αγρόκτημα 
πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας, μαθαίνουν να χειρίζονται ελαφρά εργαλεία, 
αγγίζουν τη γη, φροντίζουν και διαμορφώνουν εποχικές καλλιέργειες. Δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και διασκέδασης σχετικές με τη σπορά, τη φύτευση & τη μεταφύτευση, τη 
συγκομιδή, το κλάδεμα, το ξεβοτάνισμα, το πότισμα. Κατανοούν τις βασικές αρχές της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία 
και συντήρηση του δικού τους βιολογικού λαχανόκηπου. Συνδέουν την προστασία του 
περιβάλλοντος με την καλλιέργεια και την κατανάλωση υγιεινών τροφών. Μπορεί να 
υλοποιηθεί και στο σχολείο σας.

Ταξιδεύω...
«Ταξίδι στο Κέντρο της Γης»   
Στο φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και  
την καθημερινότητα ενός αυθεντικού 
αγροκτήματος του 19ου αιώνα.
Οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα βιωματικό ταξίδι, εξερευνούν και παρατηρούν το 
φυσικό περιβάλλον και μαθαίνουν για το πώς λειτουργεί αλλά και πώς προστατεύεται η 
βιοποικιλότητα του. Οι στάσεις περιλαμβάνουν το βιολογικό λαχανόκηπο, το νεογέννητο 
οικοσύστημα με τους υγροβιότοπους του, τα βατράχια, τις λιβελούλες, τα σπάνια 
βότανα και τα ακίνδυνα μικρά ερπετά. Οι μαθητές περνούν από τους στάβλους με 
τα άλογα και περιμετρικά του ιστορικού Πύργου Βασιλίσσης. Ένα ταξίδι που βοηθά 
τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την ισορροπία του οικοσυστήματος αλλά και τη 
σημασία της αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τη Φύση.

Προτεινόμενο πρόγραμμα για:
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Προτεινόμενο πρόγραμμα για:
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο
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Κομποστοποιώ...
από φυσικά υλικά δημιουργώ βιολογικό λίπασμα, 
μειώνω τον όγκο των απορριμμάτων  μου, 
βελτιώνω την ποιότητα και τη βιοποικιλότητα του 
εδάφους μου!
Οι μαθητές εξετάζουν τα τρία στάδια δημιουργίας του κομποστ, ψηλαφούν 
την οργανική ύλη και μαθαίνουν πως παρασκευάζεται το βιολογικό λίπασμα. 
Στόχος είναι να κατανοήσουν ότι πολλά από τα υπολείμματα των τροφων μας 
αποτελούν ένα μικρό οικολογικό θησαυρό για τη γονιμότητα του εδάφους. Οι 
συμμετέχοντες παρατηρούν γεωσκώληκες, σκαθάρια και άλλα μικροσκοπικά 
πλάσματα που συμμετέχουν στη φυσική διαδικασία της βιοαποδόμησης των 
φυτικών υπολειμμάτων. Μπορεί να υλοποιηθεί και στο σχολείο σας.

Προτεινόμενο πρόγραμμα για:
Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνάσιο και Λύκειο
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NEAΠρογράμματα σε σχολεία! 

Προτεινόμενο πρόγραμμα για:
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Προτεινόμενο πρόγραμμα για:
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό

Συμμετέχω σ΄ ένα διαδραστικό παιχνίδι συνεργασίας, ταχύτητας, ερωτήσεων 
και κινητικών ομαδικών παιχνιδιών με θέμα τους 17 Παγκόσμιους Στόχους. 
Οι μαθητές κατανοούν τους Στόχους και τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να τους εντάξουν στην καθημερινή τους ζωή. Μπορεί να 
υλοποιηθεί και στο σχολείο σας

 Παγκόσμιοι 
 Στόχοι   Βιώσιμη 
Ανάπτυξη

για 
τη

Food Waste
Διαπιστώνω το μέγεθος της σπατάλης 
τροφίμων και ανακαλύπτω τρόπους με 
τους οποίους μπορώ να την αντιμετωπίσω!
Οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα πρωτότυπο θεατρικό παιχνίδι και μαθαίνουν για την 

υπεύθυνη κατανάλωση αλλά και για την αποφυγή της σπατάλης της τροφής σε όλα τα 

στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και μεταφοράς.

Μέσα από την αφήγηση αλλά και διάφορα παιχνίδια, τα παιδιά μπαίνουν στο ρόλο των 

προϊόντων και ξεκινούν το ταξίδι από το αγρόκτημα έως το πιάτο μας.

Μπορεί να υλοποιηθεί και στο σχολείο σας.



5

Κέ
ντ

ρο
 τη

ς 
Γη

ς 
20

21
 -2

02
2

Η Φύση το
Χειμώνα
Ανακαλύπτω πως η Φύση μεταμορφώνεται το 
χειμώνα στο υπαίθριο περιβαλλοντικό κέντρο 
βιωματικής εκπαίδευσης.
Η επίσκεψη στο «Κέντρο της Γης» και η σύνδεση με τη Φύση δεν περιορίζεται από τις 
καιρικές συνθήκες. Οι μαθητές παρακολουθούν τις καθημερινές εργασίες ανεξαρτήτως 
καιρού, με αδιάβροχα και ομπρέλες, αν χρειαστεί. Λαμβάνουν μέρος σε σπορές, 
μεταφυτεύσεις, σκαλίσματα και συγκομιδή λαχανικών. Παρατηρούν τον τρόπο 
με τον οποίο τα φυτά, τα έντομα, τα πουλιά και τα μικρά ερπετά προετοιμάζονται 
για το χειμώνα. Προστατεύουν φωλιές, κατασκευάζουν φυσικούς ανεμοφράκτες, 
συγκεντρώνουν υλικά φυλλόπτωσης και δημιουργούν βιολογικό λίπασμα.

Προτεινόμενο πρόγραμμα για:
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Προτεινόμενο πρόγραμμα για:
Δημοτικό

Γκολ για τον
Πλανήτη!
Πρόγραμμα κινητικών και ομαδοκεντρικών δραστηριοτήτων που στοχεύει στην 
εξοικείωση των παιδιών με την πράσινη εκπαίδευση και την προαγωγή κοινωνικών 
αξιών, όπως ο ρόλος της συνεργασίας και ο σεβασμός στο περιβάλλον και 
στους άλλους. Το πρόγραμμα βασίζεται σε γνωστά αθλητικά παιχνίδια και άλλες 
δραστηριότητες. Υλοποιείται στο σχολείο σας.
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Από το
Αγρόκτημα
στο πιάτο μας
Αντιμετωπίζω τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που 
τίθενται σήμερα αλλάζοντας τον τρόπο με τον 
οποίο παράγω και καταναλώνω την τροφή μου. 
Επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα, θα μοιραστούν τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους με τους μαθητές, σχετικά με τα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της 
προστασίας των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας σε όλα τα στάδια της αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων.

Παράλληλα, θα μάθουν και οι ίδιοι οι μαθητές πως μπορούν να συμβάλλουν στη 
βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, επιλέγοντας υγιεινές, βιώσιμες διατροφικές 
επιλογές και υιοθετώντας ένα τρόπο ζωής περισσότερο συνδεδεμένο με τη Φύση. 
Μπορεί να υλοποιηθεί και στο σχολείο σας.

Προτεινόμενο πρόγραμμα για:
Γυμνάσιο, Λύκειο

 Προγράμματα 
Αστικής Καλλιέργειας  
για Εκπαιδευτικούς
Βιωματικά εργαστήρια δημιουργίας σχολικών 
λαχανόκηπων και /ή κομποστοποίησης.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική και τη συμβολή της στη διασφάλιση της βιώσιμης γεωργίας. Θα είναι σε θέση να 
μεταφέρουν τη γνώση στους μαθητές και συναδέλφους τους! Επικοινωνήστε μαζί μας για 
την οργάνωση εργαστηρίων τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες του σχολείου σας.

TRAIN THE TRAINER
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Τα προγράμματa μας
Η παιδαγωγική ομάδα της «Οργάνωσης Γη»  
εφαρμόζει τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης  
(Informal Education).  
Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα και βιωματικά  
εργαστήρια τα οποία απευθύνονται σε όλες  
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στοχεύοντας  
στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής  
συνείδησης των συμμετεχόντων.  
 
Τα εκπαιδευτικά πρόγραμμα βασίζονται: 

- στην Επιστημονική Τεκμηρίωση  
   της « Οργάνωσης Γη ».

- στη Βιωματική Μάθηση μέσα από 
  την επεξεργασία των εμπειριών  
  των ίδιων των συμμετεχόντων. 
Στοχεύουν στην ανάπτυξη της Οικολογικής           
συνείδησης μέσα από την παρατήρηση 
αληθινών παραδειγμάτων.

     
Η Οργάνωση Γη  
 έχει κερδίσει το  

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  
από την  

Διεθνή Ένωση για 
την Προστασία  του 

Περιβάλλοντος!   
Αναδείχθηκε ως  

η καλύτερη πρωτοβουλία 
σύνδεσης του ανθρώπου 
με τη Φύση παγκοσμίως.
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Ο χώρος μας   
Το « Κέντρο της Γης » φιλοξενείται εντός του ιδιόκτητου αγροκτήματος 
«Αμπελώνες Πύργου Βασιλίσσης», το οποίο βρίσκεται στην Νοτιοανα-
τολική πλευρά του Μητροπολιτικού Πάρκου «Α. Τρίτσης» στο Ίλιον, 
απέχοντας μόλις 5 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας.

Πρόσβαση στο  
« Κέντρο της Γης » 
 
Στο Ίλιον, δίπλα  
στο Πάρκο Τρίτση.
Είσοδος από το εμπορικό κέντρο 
‘Escape’ στο Parking 3.

Από Αττική οδό: 
ΕΞΟΔΟΣ 7 “Λεωφ. Δημοκρατίας”
Συνέχεια στη Λεωφ. Δημοκρατίας  
για 3 χιλιόμετρα.

Από Εθνική οδό (προς Αθήνα):
ΕΞΟΔΟΣ “Ν. Φιλαδέλφεια” δεξιά 
στη Λάμπρου Κατσώνη 
Αριστερά στην Ευβοίας 
Αριστερά στη Λεωφ. 
Δημοκρατίας

Από Εθνική οδό (προς Λαμία):
ΕΞΟΔΟΣ “Κέντρο / Λιοσίων”  
Δεξιά προς Αθήνα / Περιστέρι
Δεξιά στη Λιοσίων 
Συνέχεια στη Λεωφ. Δημοκρατίας

Προαστιακός:
Στάση Αγ. Ανάργυροι - Πύργος 
Βασιλίσσης, Λεωφορείο Β10

Κέντρο της Γης
Κτήμα Βασιλίσσης 

Λ. Δημοκρατίας 67, 
Ίλιον 13122

Τηλ. 210.23.25.380
210.23.88.275

Στην είσοδο του «Κέντρου της Γης»  
από την Λ. Δημοκρατίας διατίθεται  
ελεύθερος χώρος στάθμευσης για  
τα σχολικά λεωφορεία.  

(*) 



9

Κέ
ντ

ρο
 τη

ς 
Γη

ς 
20

21
 -2

02
2

2Ο21 - 2Ο22
Τα Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο « Κέντρο της Γης» 
συνδέουν τον άνθρωπο με τη Φύση 

Καλλιεργώ...
Κομποστοποιώ... 
Ταξιδεύω...
Παγκόσμιοι Στόχοι. 
Food Waste.
Η φύση το χειμώνα.
Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο.
Γκολ για τον πλανήτη!
Το « Κέντρο της Γης»  δέχεται σχολεία  
από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-13.00

Κόστος συμμετοχής ανά μαθητή: 5,00€
Διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 75’

Στοιχεία επικοινωνίας:   
Τηλ. 210.23.25.380 (το τηλεφωνικό κέντρο  
λειτουργεί από 09:00 έως15:00). 
Email: kids@organizationearth.org
Λ. Δημοκρατίας 67, 131 22, Ίλιον  

www.organizationearth.org


