


Λίγα λόγια για εμάς

• Οι Πράκτορες του Πλανήτη είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που 
ιδρύθηκε το 2009. Στόχος μας είναι δημιουργία ενός αειφόρου 
μέλλοντος μέσα από την εκπαίδευση και δράση των παιδιών. 

• Δραστηριοποιούμαστε σε σχολεία αλλά και σε εκδηλώσεις σε όλη τη 
χώρα καλώντας τα παιδιά να γίνουν Πράκτορες του Πλανήτη, και να 
φέρουν σε πέρας άκρως απόρρητες αποστολές, με στόχο την 
προστασία του πλανήτη.

• Δημιουργούμε ειδικές δράσεις σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς 

φορείς με στόχο να φέρουμε τα προγράμματα μας και σε ομάδες παιδιών 
που έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για παιχνίδι και εκπαίδευση, όπως με 

την ΕΥΔΑΠ, όπου Ειδικά Σχολεία συμμετείχαν στην Αποστολή Νερό, και με 

το Salvation Army, όπου παιδιά στον Αγ. Παντελεήμονα έφεραν εις πέρας 

την Αποστολή Σκουπίδια Τέλος.

• Το σχολικό έτος 2014-15, μέσα από τις δράσεις και το βιβλίο των 

Πρακτόρων του Πλανήτη, εκπαιδεύτηκαν 10.500 νέοι πράκτορες!



Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό:

Αποστολή «Σώσε τον Πλανήτη 
από τα Σκουπίδια»



• Έγχρωμο εκπαιδευτικό πακέτο 64 σελίδων, το οποίο 
αξιοποιείται στην τάξη από τους μαθητές με τον 
συντονισμό της/του εκπαιδευτικού. 

• Ως Πράκτορες του Πλανήτη, οι μαθητές καλούνται 
να λύσουν μυστήρια, και να συλλέξουν στοιχεία για 
τη σοβαρότητα του προβλήματος των 
απορριμμάτων και τα αίτια που το προκαλούν. Για 
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα οι Πράκτορες 
γνωρίζουν και δοκιμάζουν λύσεις όπως η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
κομποστοποίηση.

• Διάρκεια: Κατ’ ελάχιστον 12 διδακτικές ώρες.

• Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό



1) Εισαγωγική δραστηριότητα από τους Πράκτορες του Πλανήτη 

εντός της σχολικής τάξης, διάρκειας 30’, όπου οι μαθητές/τριες:

- Γνωρίζουν τους πράκτορες του Πλανήτη.

- Διαβάζουν μια «άκρως απόρρητη» επιστολή για τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα και την προσπάθεια των

πρακτόρων να προστατέψουν τον πλανήτη. 

- Συμπληρώνουν την πρακτορική τους ταυτότητα.

- Ενημερώνονται ότι σύντομα θα λάβουν την πρώτη τους 

αποστολή, από τον/ην δάσκαλο/α, καθώς και φακέλους 

με πληροφορίες για να την φέρουν σε πέρας!

Υλοποίηση



2) Παρουσίαση στους εκπαιδευτικούς, του προγράμματος και του υλικού, και 

παράδοση του:

Εγχειρίδια μαθητών (14 έγχρωμα φύλλα εργασίας) τα οποία περιέχουν 

πληροφορίες, πειράματα, παιχνίδια και άλλες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες.

Οδηγός εκπαιδευτικού με επιπλέον πληροφορίες και υλικό, καθώς και 

οδηγίες για την αξιοποίηση του εγχειρίδιου.

Υλοποίηση



ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία

www.planetagents.org

Στοιχεία επικοινωνίας

E: info@planetagents.org & schools@planetagents.org

M: 6940 110061

T: 210 8016435

Μάρκος Ζάγκας

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Σχολείων

http://www.planetagents.org/



