


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! 



Στοιχεία Εκδήλωσης και Προγράμματος 

• Ημερομηνίa Εκδήλωσης: Σάββατο 24/9 

• Τόπος Εκδήλωσης: Τεχνόπολις 

• Δράση: Αποστολή: «Σώστε το Πάρκο» 

• Διάρκεια Δράσης: 2 δράσεις διάρκειας 60 λεπτών η κάθεμια 

• Συμμετέχοντες: έως 30 παιδιά άνω των 7 ετών σε κάθε δράση 

 



 

 

 

 

 

 
 

Στοιχεία Εκδήλωσης και Προγράμματος 

• Ημερομηνίa Εκδήλωσης: Σάββατο 24/9 

• Τόπος Εκδήλωσης: Τεχνόπολις 

• Δράση: Αποστολή: «Σώστε το Πάρκο» 

• Διάρκεια Δράσης: 2 δράσεις διάρκειας 60 λεπτών η κάθεμια 

     (πχ. 11:00-12:00 & 12:15-13:15) 

• Συμμετέχοντες: έως 30 παιδιά άνω των 7 ετών σε κάθε δράση 

• Συμμετέχοντες: δωρεάν, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής  
Ευθύνης της Οργάνωσης 

 



 

 

 

 

 

 
 

Αποστολή «Σώστε το Πάρκο»  

• Τα παιδιά ώς Πράκτορες του Πλανήτη αναλαμβάνουν την 

αποστολή να σώσουν τα πάρκα της πόλης.  

 
• Αφού φτιάξουν τις πρακτορικές τους ταυτότητες, 

ερευνούν τη σημασία των πάρκων για την ζωή στην πόλη, 

τους κινδύνους/ προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και τις 

συμπεριφορές/ πρακτικές που το προστατεύουν.  

 
• Με την ολοκλήρωση της αποστολής κάθε Πράκτορας 

λαμβάνει έναν μικρό φάκελο με οδηγίες για να συνεχίσει 

την Αποστολή: «Σώστε το Πάρκο» μετά τη λήξη της 

εκδήλωσης. 

 
• Η συγκεκριμένη δράση έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν στο 

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, με τη συμμετοχή 180 παιδιών. 

Για να δείτε ένα σύντομο βίντεο από παρόμοια αποστολή ακολουθήστε το παρακάτω link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kc46VYhDe1o 

https://www.youtube.com/watch?v=Kc46VYhDe1o




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 

    

mailto:info@planetagents.org

